Version 3

SKOLVERKET OCH
TRANSPORTSTYRELSEN

FÖRARUTBILDNING INOM
GYMNASIEUTBILDNING OCH
KOMMUNAL VUXENUTBILDNING

Ett myndighetsövergripande stödmaterial

Februari 2018
Skolverket Dnr: 2018:90
Transportstyrelsen Dnr: TSTT 2017/4046
1
Version 3

Förord
I detta stödmaterial finns stöd och information om förarutbildning inom gymnasieutbildning
(gymnasieskolan, introduktionsprogram och gymnasiesärskolan) och kommunal vuxenutbildning.
Skolverket och Transportstyrelsen får återkommande frågor från lärare och skolledare som berör
förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning. Intentionen med detta
stödmaterial är att stödja skolorna och utbildningsanordnarna där förarutbildning sker.
Syftet med stödmaterialet är att tydliggöra regelverken runt förarutbildning inom gymnasieskolan
och kommunal vuxenutbildning utifrån skolledarens, lärarens, yrkeslärarens, förarprövarens och
YKB-utbildningsrapportörens perspektiv med eleven som utgångspunkt. Vidare är syftet att
beskriva på ett tydligt, enkelt och sammanhållet sätt hur de olika regelverken som reglerar
förarutbildning kompletterar varandra.
De frågeställningar som berörs i materialet bygger främst på Skolverkets och Transportstyrelsens
erfarenheter utifrån kontakt med lärare, skolledare, elever och föräldrar, m.fl. Även de
erfarenheter som Transportstyrelsen och i viss mån Skolinspektionen har samlat utifrån tillsyn på
skolor och hos utbildningsanordnare har använts.
Stödmaterialet är framtaget av Magnus Carlsson, undervisningsråd, Frida Ericmats Rutgersson,
enhetsjurist1, David Lundgren, undervisningsråd, Svante Sandell, undervisningsråd2 vid
Skolverkets läroplansavdelning, Jörgen Norrmén, inspektör3, Magnus Janzén, inspektör och John
Wahlgren inspektör vid Transportstyrelsen, sektion tillstånd och tillsyn. Ett stort tack till Petra
Engwall, kommunikatör Transportstyrelsen, kommunikationsavdelningen, Ted Montaigne,
utredare och Karin Michaelsson, utredare vid Transportstyrelsen, sektion regler och
trafikmedicin, Carina B Larsson4, jurist väg- och järnvägsavdelningen Transportstyrelsen och Jane
Strandberg5, utredare vid Skolinspektionen som har varit behjälpliga i arbetet.
På Skolverkets vägnar

På Transportstyrelsens vägnar

Anna Westerholm
Avdelningschef

Björn Renberg
Enhetschef

Projektledare

Projektledare

Magnus Carlsson
Undervisningsråd

Magnus Janzén
Inspektör

Frågor om stödmaterialet besvaras av Magnus Carlsson, undervisningsråd, David Lundgren,
undervisningsråd Skolverket eller Magnus Janzén, inspektör, Transportstyrelsen, sektion tillstånd
och tillsyn.

Har deltagit vid framtagandet av version 1, april 2015 och version 2, april 2016.
Har deltagit vid framtagandet av version 1, april 2015 och version 2, april 2016.
3 Har deltagit vid framtagandet av version 1, april 2015 och version 2, april 2016.
4 Har deltagit vid framtagandet av version 1, april 2015.
5 Har deltagit vid framtagandet av version 1, april 2015.
1
2

Version 3

2

Inför version 3
Nu har det gått drygt två år sedan den första versionen av ”Ett myndighetsövergripande
stödmaterial – Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning”
publicerades. I april 2016 publicerades version 2 och nu kommer version 3. Anledningen till att
en version 3 har skapats så nära inpå version 2 är att viktiga områden som inte belystes i
versionerna 1 och 2 nu tas upp.
Nya avsnitt och revideringar har markerats med grå bakgrund i version 3. Stödmaterialet
behandlar regelverk som meddelats till och med december 2017.
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Läsanvisning
•
•

•

Stödmaterialet är indelat i kapitel och syftet med dessa är att belysa varje del i
förarutbildningen på ett tydligt sätt.
Kapitelindelningen följer en förarprövares/yrkeslärares arbetsprocess tillsammans med
eleven. De första kapitlen utgår från den förberedande fasen innan förarutbildningen
har påbörjats. De följande kapitlen utgår från fasen under utbildning, och den sista
avslutande delen med examination och rapportering.
Kapitel 10 och 11 tar upp andra frågor som är betydelsefulla att känna till och som inte
direkt har med arbetsprocessen att göra.

Hur ska texten tolkas?
Grundtanken med kapitelindelningen i stödmaterialet är att du som läsare ska kunna läsa ett
kapitel som berör en specifik del av förarutbildningen och hitta information om det ämnet i ett
och samma kapitel. Om du till exempel vill veta vad som gäller vid övningskörning då hittar du
den samlade informationen i samma kapitel. I vissa fall hittar du information i ett kapitel som
delvis upprepas i andra kapitel.
Referenser
Referenser är infogade i form av fotnoter. För att stödmaterialet ska vara mer lättläst redovisas
Skolverkets och Transportstyrelsens föreskrifter endast i sifferform. De olika föreskrifterna är
redovisade med sina fulla benämningar längst bak under rubriken ”Regelverk som berörs i detta
stödmaterial”.
Stödmaterialet berör endast de delar av utbildningen som styrs av Skolverkets och
Transportstyrelsens regelverk, med andra ord endast förarutbildningen.
Observera att skolhuvudmannen eller utbildningsanordnaren har ett ansvar för att hela innehållet
i utbildningen och i aktuella ämnen och kurser ingår i elevernas yrkesutbildning.
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Sammanfattning
Förarutbildning bedrivs inom följande utbildningar; inom gymnasieskolans fordons- och
transportprogram, inriktning transport, bygg- och anläggningsprogram, inriktning
anläggningsfordon, naturbruksprogram, alla inriktningar, samt på yrkesförarutbildningarna inom
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det kan även bedrivas förarutbildning för elever
inom introduktionsprogram eller gymnasiesärskolan. Med förarutbildning i detta material avses
traktorkortsutbildning, körkortsutbildning och utbildning för yrkesförarkompetens som främst
regleras i Transportstyrelsens och Skolverkets regelverk.
Observera att stödmaterialet inte berör truckförarutbildning, grävmaskinsutbildning eller
hjullastarutbildning då dessa utbildningar har mer anknytning till Arbetsmiljöverkets regelverk
och branschstandard.
I gymnasieskolan finns examensmål som regeringen har fastställt för de olika programmen.6 I
Skolverkets uppdrag ingår det bland annat att med ämnes- och kursplaner ange vad som ska ingå
i elevens utbildning och som i sin tur ska leda till att eleverna når examensmålet.
När det gäller förarutbildning inom gymnasieskolan har regeringen tydliggjort att
körkortsutbildning inte är det primära uppdraget för gymnasieskolan.7 Med andra ord är det
endast elever som har ett tydligt behov av traktorkort eller körkort och yrkeskompetensbevis för
sin framtida yrkesroll som har möjlighet att tillgodogöra sig dessa kunskaper och färdigheter
inom gymnasieskolan.
Inom den kommunala vuxenutbildningen finns det två olika yrkesförarutbildningar,
godstransporter eller persontransporter, där förarutbildning är aktuell. Dessa utbildningar har
inga examensmål men är ändå en sammanhållen utbildning med ett tydligt syfte mot en
yrkesutgång som yrkesförare inom gods- eller persontransporter.
En del i Skolverkets arbete är att ta fram ämnesplaner innehållande en eller flera kurser. I detta
arbete har Skolverket i samråd med Transportstyrelsen tagit fram kurser som berör
förarutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Syftet med detta är att
förarutbildningen ska integreras i kurserna med ett yrkesmässigt perspektiv och att all
förarutbildning sker med fokus på elevens framtida yrkesutgång.
Detta stödmaterial berör inte alla regler som finns i EU:s regelverk och i de olika regelverken för
körkort, yrkesförarkompetens, yrkestrafik, arbetstid, kör- och vilotider, gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning.
Gymnasieutbildning
Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, möjliggörs examination och
rapportering av olika körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen.
Examination och rapportering kan göras av skolans anställda förarprövare, i de fall där skolan har
en sådan. Förarprövaren måste ha ett beslut om förordnande av Transportstyrelsen.8

16 kap. 6 § skollagen (2010:800), förordning (SKOLFS 2010:14) om examensmål för gymnasieskolans nationella
program.
7 Svar på skriftlig fråga. 2009/10:770 Körkortsutbildning i gymnasieskolan.
8 2 kap. TSFS 2012:61.
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I de fall när skolan inte har en anställd förarprövare ska skolan i stället ha en YKButbildningsrapportör för att kunna rapportera genomförd förarutbildning till Transportstyrelsen.9
En YKB-utbildningsrapportör har ett administrativt uppdrag (ID-kontroll och kontroll att betyg
är införda i betygskatalogen) och rapporterar till Transportstyrelsen när eleven har slutfört de
kurser som ligger till grund för yrkesförarkompetens.10 När det gäller förarprov för olika
körkortsbehörigheter och kunskapsprov för yrkesförarkompetens hänvisas eleven till
Trafikverket.
De körkortsbehörigheter som är aktuella inom programmet för yrkesutgången lastbilsförare är
körkortsbehörighet B (personbil), C (tung lastbil) och CE (tung lastbil med tungt släp)11.
De körkortsbehörigheter som är aktuella för yrkesutgången bussförare är körkortsbehörighet B
(personbil), D (tung buss), DE (tung buss med tungt släp)12.
Förarutbildning som avses ovan, får endast ske på inriktningen transport inom fordons- och
transportprogrammet.
Naturbruksprogrammet, alla inriktningar
Inom naturbruksprogrammet möjliggörs examination och rapportering av elever för traktorkort.
Examination och rapportering kan göras av skolans anställda förarprövare, i de fall där skolan har
en sådan. Förarprövaren måste ha ett beslut om förordnande av Transportstyrelsen.13 Om skolan
inte har en förarprövare måste eleven avlägga kunskapsprov på Trafikverket för att få traktorkort.
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
Inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon, finns inga möjligheter för
eleverna att examineras och rapporteras för körkortsbehörighet inom programmet. Eleverna
måste avlägga förarprov vid Trafikverket. Det är endast kunskaper för körkortsbehörighet B
(personbil) som eleverna kan tillgodogöra sig inom utbildningen och det är frivilligt för skolan att
erbjuda denna möjlighet.14 I vissa fall finns det en anställd förarprövare inom programmet som
har ett förordnande att examinera och rapportera för traktorkort. Om skolan inte har en
förarprövare måste eleven avlägga kunskapsprov på Trafikverket för att få traktorkort.

Behörigheten till tjänsten att verka som YKB-utbildningsrapportör är personlig. Behörigheten är giltig om
utbildningsanordnaren bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning enligt
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om nationell fastställd kurs som varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen.
10 3 kap. TSFS 2010:36 med ändringar i TSFS 2012:146.
11 Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport med yrkesutgången lastbilsförare syftar till fullstora
ekipage som kräver körkortsbehörigheten C och CE. En förarprövares förordnande gäller även för
körkortsbehörigheterna C1 (tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton) och C1E (tung lastbil med totalvikt av högst
7,5 ton med tungt släp).
12 Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport med yrkesutgången bussförare syftar till fullstora ekipage
som kräver körkortsbehörigheten D och DE. En förarprövares förordnande gäller även för körkortsbehörigheterna
D1 (tung buss med totalvikt av högst 16 passagerare och max fordonslängd 8 m) och D1E (tung buss med totalvikt
av högst 16 passagerare och max fordonslängd 8 m och tungt släp).
13 2 kap. TSFS 2012:61.
14 Kommentaren till Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan (SKOLFS
2011:161).
9
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Introduktionsprogram
För en elev som går ett introduktionsprogram och läser kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, eller bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon, eller naturbruksprogrammet finns det endast möjlighet att övningsköra
(körkortstillstånd krävs) och i viss mån tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för
körkortsbehörigheter eller traktorkort. Med andra ord kan en elev som går ett
introduktionsprogram inte examineras och rapporteras för traktorkort, för olika
körkortsbehörigheter eller yrkesförarkompetens.
Gymnasiesärskolan
Om en elev inom gymnasiesärskolan läser enskilda kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, eller bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon, eller naturbruksprogrammet, inom alla inriktningar finns det möjlighet att
övningsköra (körkortstillstånd krävs) och i viss mån tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter
för körkortsbehörigheten B eller traktorkort. Med andra ord kan en elev inom gymnasiesärskolan
inte examineras och rapporteras för traktorkort, för olika körkortsbehörigheter eller
yrkesförarkompetens.
Kommunal vuxenutbildning
Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning
På yrkesförarutbildningarna inom kommunal vuxenutbildning har skolorna samma möjligheter
som inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, när det gäller möjligheten att
ha en egen anställd förarprövare eller i de fall där det inte finns, en YKB-utbildningsrapportör.
De körkortsbehörigheter som är aktuella inom yrkesförarutbildningen godstransporter är
körkortsbehörighet C och CE för yrkesutgången lastbilsförare.15
De körkortsbehörigheter som är aktuella inom yrkesförarutbildningen persontransporter är
körkortsbehörighet D och DE för yrkesutgången bussförare16.

Yrkesförarutbildningen godstransporter inom kommunal vuxenutbildning syftar till att ge de kunskaper som krävs
för körkortsbehörigheten C och CE. En förarprövares förordnande gäller även för körkortsbehörigheterna C1 (tung
lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton) och C1E (tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton med tungt släp).
16 Yrkesförarutbildningen persontransporter inom kommunal vuxenutbildning syftar till att ge de kunskaper som
krävs för körkortsbehörigheten D och DE. En förarprövares förordnande gäller även för körkortsbehörigheterna D1
(tung buss med totalvikt av högst 16 passagerare och max fordonslängd 8 m) och D1E (tung buss med totalvikt av
högst 16 passagerare och max fordonslängd 8 m och tungt släp).
15
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Inledning och historik
Körkort
Yrkesförarutbildning med behörighet att ge ut körkort för tung lastbil tillkom i Skolöverstyrelsens
regi på 1960-talet. Verksamheten har därefter utvecklats i takt med transportbranschens ökade
behov av yrkesutbildad personal. Under 1970-talet bedrevs förarutbildning för tunga fordon vid
ett flertal arbetsmarknadsutbildningscenter (AMU-center) för elever som redan hade körkort för
personbil. År 1982 beslutade riksdagen att gymnasieelever skulle kunna få utbildning på tung
lastbil inom den fordonstekniska linjens nya transportgren och då även få möjlighet att
examineras och rapporteras för körkortsbehörigheten C (tung lastbil) och CE (tung lastbil med
tungt släp) inom gymnasieutbildningen.17
År 1991 beslutade riksdagen att införa en treårig gymnasieutbildning för samtliga program.18
Yrkesförarutbildning inom fordonsprogrammet, inriktning transport, gav då skolans lärare rätt att
examinera för körkortsbehörigheterna B (personbil), C och CE.
År 1998 infördes en bestämmelse i körkortsförordningen19 om att förarprov bara får ske inför
den som Vägverket (numera Transportstyrelsen) har förordnat att förrätta förarprov.20 En
gymnasielärare eller en lärare inom kommunal vuxenutbildning kunde få ett sådant förordnande
att förrätta prov under förutsättning att han eller hon uppfyllde vissa krav. Innan ansökan om
förordnandet godkändes skedde ett samråd mellan Vägverket och Skolverket. Samma år
bemyndigades Vägverket att bedriva tillsyn över förarprövningen. Vägverket påbörjade dock inte
sin tillsyn över förarprövningen förrän år 2006 då de första tillsynsföreskrifterna trädde i kraft.
Detta innebar bland annat att tillsyn skulle genomföras på de förarprövare som hade tillstånd att
förarpröva elever på yrkesförarutbildning inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning.
År 2009 övergick påbyggnadsutbildningarna inom kommunal vuxenutbildning till att bli en
sammanhållen utbildning inom den statliga satsningen yrkesvux. Alla ämnen och kursplaner
arbetades om i samråd mellan Skolverket och Vägverket för att anpassa kurserna på ett sådant
sätt att utbildningskraven för körkortsbehörigheterna och yrkesförarkompetens implementerades
på samma sätt som i tidigare påbyggnadsutbildning.
I och med att det tredje körkortsdirektivet21 infördes i körkortsförfattningarna och började gälla
den 19 januari 2013 utökades förarprövares förordnande ytterligare och gäller numera även för
körkortsbehörigheterna C1 (tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton) och C1E (tung lastbil
med totalvikt av högst 7,5 ton med tungt släp), D1 (tung buss med totalvikt av högst 16
passagerare och max fordonslängd 8 m) och D1E (tung buss med totalvikt av högst 16
passagerare och max fordonslängd 8 m och tungt släp).

Prop. 1981/82:81 Om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m.
Prop. 1990/91:85 Växa med kunskap om gymnasieskolan och vuxenutbildning.
19 3 kap. 10 § KKF (1998:980).
20 8 kap. 12 § KKF (1998:980).
21 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403,
30.12.2006, s. 18, Celex 32006L0126), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/94/EU (EUT L 314,
29.11.2011, s. 31, Celex 32011L0094).
17
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Det tredje körkortsdirektivet innehåller krav på årlig tillsyn av varje förarprövare inom
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. Vidare ska varje förarprövare iakttas när han
eller hon förrättar prov/delprov minst en gång vart femte år. Varje förarprövare ska genomgå
regelbunden fortbildning under sammanlagt minst fyra dagar per tvåårsperiod22.
Yrkesförarkompetens
Sedan den 1 april 1994 har kravet funnits att alla förare under 21 års ålder, som utför
godstransporter med tung lastbil, samt alla förare (oavsett ålder) som utför persontransporter
(buss) där körningar sträcker sig utanför en radie av 50 km från den ort där fordonet normalt är
stationerat, måste utöver sin körkortsbehörighet inneha ett yrkeskompetensbevis.23 Det infördes
härmed två olika yrkeskompetensbevis, godstransporter eller persontransporter.
Vid framtagandet av nya kursplaner (Gy 2000) inarbetades tydliga krav på yrkeskunskaper i
Skolverkets ämnes- och kursplaner i fordonsprogrammet, inriktning transport, i samråd mellan
Skolverket och Vägverket, när det gällde yrkesförarkompetens för godstransporter
(yrkeskompetensbevis under 21 år). Syftet med det var att möjliggöra för eleverna att bli
examinerade och rapporterade för yrkesförarkompetens och olika körkortsbehörigheter inom sin
gymnasieutbildning. En liknande process genomfördes på påbyggnadsutbildningarna
(yrkesförarutbildningarna godstransporter och persontransporter) inom kommunal
vuxenutbildning samma år. År 2009 genomfördes samma process i de kurser som ingick i de
”sammanhållna utbildningarna” (yrkesförarutbildningarna) inom kommunal vuxenutbildning som
ersatte påbyggnadsutbildningarna.
Inför gymnasiereformen 2011 (Gy 2011) gjordes samma arbete i samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen i ämnen och kurser inom fordons- och transportprogrammet, inriktning
transport med samma syfte. En möjlighet att rapportera körkortsbehörighet D, DE och
yrkesförarkompetens för persontransporter tillkom i Gy 2011 eftersom regelverken runt körkort
och yrkesförarkompetens anpassades till detta.24
Efter reformeringen av gymnasieskolan genomfördes samma process för vuxenutbildningen i
ämnen och kurser för yrkesförarutbildningarna godstransporter och persontransporter (Vux
2012).
När lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens och förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens började gälla den 1 januari 2008 tydliggjordes kraven på yrkeskunskaper
(yrkeskompetensbevis). Enligt lagen skulle kravet att inneha yrkeskompetensbevis utökas att gälla
alla verksamma och framtida förare oavsett ålder som utför gods- eller persontransporter med
buss eller tung lastbil.
Traktorkort
Möjligheten för en elev inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning att gå kurser som
innehåller kunskaper och färdigheter för traktorkort har funnits under lång tid, främst inom
gamla motsvarigheten till bygg- och anläggningsprogrammet, naturbruksprogrammet och
motsvarande ämnesområden inom kommunal vuxenutbildning.
År 1998 infördes en bestämmelse i körkortsförordningen (1998:980) om att förarprov bara får
ske inför den som Vägverket har förordnat att förrätta förarprov (i detta fall traktorkort).25
Samma regler gäller fortfarande inom gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning.
4 kap. 1 § TSFS 2012:61.
Stycke 1.1 VVFS 1994:6, VVFS 1995:18, VVFS 1995:19.
24 3 kap. 1a § KKL (1998:488).
25 3 kap. 10 § KKF (1998:980).
22
23
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Utbildning för traktorkort sker idag på bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon och naturbruksprogrammet, alla inriktningar.
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
I Gy 2000 fanns möjligheten för eleverna som gick mot yrkesutgången anläggningsförare inom
fordonsprogrammet, inriktning transport, att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för
körkortsbehörighet B, C och yrkesförarkompetens godstransporter.
I Gy 2011 finns inriktningen anläggningsfordon på bygg- och anläggningsprogrammet. Eleverna
har inte som tidigare möjligheten att läsa de kurser som ska ge kunskaper och
färdigheter för körkortsbehörigheten C och yrkesförarkompetens för godstransporter.
År 2013 fick Skolverket uppdrag av regeringen att se över och vid behov revidera ämnes- och
kursplaner inom inriktningen anläggningsfordon. Detta med syfte att möjliggöra för
skolhuvudmannen att erbjuda eleverna körkortsutbildning för körkortsbehörighet B inom
sin gymnasieutbildning. Den reviderade föreskriften om ämnesplan för ämnet
anläggningsförare i gymnasieskolan började gälla från och med den 1 jan 201426 och kunde
tillämpas för elever från och med läsåret 2014/15.

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan och inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå (SKOLFS 2011:161) och kommentaren till SKOLFS 2011:161.
26
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Kapitel 1. Förarutbildning inom gymnasieutbildning
Syftet med att kunna tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för olika förarbehörigheter är att
man ska kunna verka i sin framtida yrkesroll som yrkesförare inom godstransporter eller
persontransporter, anläggningsförare eller traktorförare efter genomförd gymnasieutbildning.
Förarutbildningen i gymnasieskolan är bland annat styrd av Skolverkets ämnes- och kursplaner
och det är endast vissa ämnen och kurser som ligger till grund för förarutbildning.
Inom följande tre nationella program får förarutbildning erbjudas:
•
•
•

fordons- och transportprogrammet, inriktning transport27,
bygg- och anläggningsprogrammet28, inriktning anläggningsfordon (endast
körkortsbehörighet B), och
naturbruksprogrammet29 (endast traktorkort).

Inom följande utbildningar kan viss förarutbildning erbjudas (ej körkortsexamination eller
examination för yrkesförarkompetens):
•
•

introduktionsprogram och
gymnasiesärskolan.

Tänk på
Det är endast inom ovan angivna nationella program och endast inom angivna utbildningar som
förarutbildning får erbjudas.
Lokala (egna) kurser i trafikkunskap eller liknande inom gymnasieskolans nationella program är
inte tillåtet.
1.1 Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
För att en elev på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, ska kunna genomföra
en förarutbildning krävs först och främst att eleven har ett körkortstillstånd för aktuell
behörighet.
I följande ämnen och kurser ingår förarutbildning för yrkesutgången lastbilsförare:30
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen31; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik32; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik33; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300 gymnasiepoäng,
Godshantering34; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,

Skolverkets föreskrifter om kurser för fordons- och transportprogrammet (SKOLFS 2010:41).
Skolverkets föreskrifter om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet (SKOLFS 2010:39).
29 Skolverkets föreskrifter om kurser för naturbruksprogrammet (SKOLFS 2010:46).
30 6 kap. 3 § p. 8 TSFS 2012:41.
31 SKOLFS 2010:216.
32 SKOLFS 2010:217.
33 SKOLFS 2010:226.
34 SKOLFS 2010:218.
27
28
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•

Godstransporter35; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik36; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
I följande ämnen och kurser ingår förarutbildning för yrkesutgången bussförare:37
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen38; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik39; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik40; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter41; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik42; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Tänk på
• Inriktningen kan inte påbörjas förrän andra läsåret.43
• Förarutbildning eller examination av olika behörigheter (körkortsbehörigheter eller
yrkesförarkompetens) får inte bedrivas under juli månad44 eller under tid som inte är
schemalagd för eleven45.
• För skolor som saknar anställd förarprövare sker examination av körkortsbehörigheter
och yrkesförarkompetens på Trafikverket (Se mer information i kapitel 9. Examination och
rapportering av yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning).
• Det är en yrkesförarutbildning med fokus på yrkesförarrollen. Körkortsutbildningen och
yrkeförarkompetensutbildningen ska integreras i undervisningen på ett naturligt sätt så att
examensmålet uppnås.
Gymnasial lärlingsutbildning inom fordons- och transportprogrammet inriktning
transport.
Enligt gymnasieförordningen kan lärlingsutbildning starta under år ett, år två eller år tre.46
Eftersom det finns möjligheter för eleven att tillgodogöra sig körkortsbehörigheter och
yrkesförarkompetens inom inriktningen transport, måste följande beaktas:

SKOLFS 2010:219.
SKOLFS 2010:226.
37 6 kap. 3 § p. 9 TSFS 2012:41.
38 SKOLFS 2010:216.
39 SKOLFS 2010:217.
40 SKOLFS 2010:226.
41 SKOLFS 2010:225.
42 SKOLFS 2010:226.
43 4 kap. 2 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
44 3 kap. 2-3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
45 3 kap. 13 §, 4 kap 1 § KKF (1998:980).
46 16 kap. 11 § skollagen (2010:800).
35
36
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•
•
•
•
•
•

Ett skriftligt avtal ska upprättas (utbildningskontrakt) för varje elev och arbetsplats och
undertecknas av eleven47, skolhuvudmannen och den juridiska eller fysiska person som
tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av gymnasiala lärlingsutbildningen.48
Utbildningskrav som är föreskrivna för respektive körkortsbehörighet finns i
Transportstyrelsens kursplaner.49
Utbildningskrav som är föreskrivna för yrkesförarkompetens är integrerade i det centrala
innehållet i de kurser som har varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen.50
Förarprövarens delaktighet bör omfatta minst 40 procent av utbildningen,51
Förarprövaren ska ha undervisat eleven såväl teoretiskt som praktiskt. Om skolan inte har
förarprövare, då ligger kvalitetskravet i utbildningen på yrkeslärarlaget (rektor ytterst
ansvarig).52
Dokumentationskraven och uppföljningen av utbildningen måste uppfyllas enligt
Transportstyrelsen krav.53

1.2 Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
För att en elev på bygg- och anläggningsprogrammet ska kunna genomföra en förarutbildning
krävs först och främst att eleven har ett körkortstillstånd för personbil. Skolan har möjlighet att
erbjuda sina elever att läsa kurser där kunskaper och färdigheter för körkortsbehörighet B ingår.54
I följande ämne och kurser ingår kunskaper och färdigheter för körkortsbehörighet B:
•

Anläggningsfordon55; anläggningsförare 1, 200 gymnasiepoäng, och anläggningsförare
2, 200 gymnasiepoäng

Tänk på
• Det är en utbildning med fokus på anläggningsförarrollen och förarutbildningen ska
integreras i undervisningen på ett naturligt sätt så att examensmålet uppnås.
• Det är möjligt för eleven att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för traktorkort
och körkortsbehörighet B inom bygg- och anläggningsprogrammet. Det finns inte
möjlighet för eleven att tillgodogöra sig högre körkortsbehörigheter inom programmet.
• Det är frivilligt för skolan att erbjuda körkortsutbildning till de elever som har valt
inriktningen anläggningsfordon.

Undertecknas av målsman om eleven är under 18 år.
I utbildningskontraktet ska det anges vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och
omfattningen av dessa delar samt hur kostnaderna för skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen, avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden löpt ut och
vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (16 kap. 11a – 11 b §§ skollagen (2010:800)).
49 TSFS 2011:20 B,
TSFS 2012:54 C1 och C, TSFS 2012:55 C1E och CE,
TSFS 2012:56 D1 och D, TSFS 2012:57 D1E och DE.
50 6 kap. 3 § p. 7-9 TSFS 2012:41.
51 6 kap 3 § allmänt råd TSFS 2012:41, 3 kap 5 § allmänt råd TSFS 2010:36.
52 6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41.
53 6 kap 3 § p. 12 TSFS 2012:41, 3 kap 7 § TSFS 2010:36.
54 SKOLFS 2011:161.
55 SKOLFS 2011:161.
47
48
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Det finns inte någon möjlighet att examinera en elev för körkortsbehörighet B på skolan.
Förarprov måste genomföras på Trafikverket (se mer information i kapitel 7.2
Körkortsbehörigheter inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon).
Förarutbildning får inte bedrivas under juli månad56 eller under tid som inte är
schemalagd för eleven57.

1.3 Naturbruksprogrammet
För att en elev på naturbruksprogrammet ska kunna genomföra förarutbildning för traktorkort
krävs först och främst att eleven har ett körkortstillstånd för detta. På naturbruksprogrammet kör
eleverna till exempel traktor, i kursen naturbruk.58 Denna kurs är en programgemensam kurs som
alla elever på programmet läser. Kursen naturbruk möjliggör en examinering och rapportering för
traktorkort.
I följande ämne och kurs ingår kunskaper och färdigheter för traktorkort:
•

Naturbruk59, naturbruk, 200 poäng

Tänk på
• Det är en utbildning med fokus på att använda traktorn som ett arbetsredskap och att
förarutbildningen ska integreras i undervisningen på ett naturligt sätt så att examensmålet
uppnås.
• För de skolhuvudmän som väljer att erbjuda körkortsbehörighet AM (moped klass 1)
måste utbildningen ske hos en av Transportstyrelsen godkänd utbildare och examination
sker genom kunskapsprov på Trafikverket.60
• Förarutbildning får inte bedrivas under juli månad61 eller under tid som inte är
schemalagd för eleven62.
1.4 Förarutbildning för elever inom introduktionsprogram
Skolan kan erbjuda en elev, under sina studier på ett introduktionsprogram, möjligheten att
samtidigt läsa kurser från nationella program63.
Om eleven under sin studietid når behörighet till gymnasieskolan får eleven antas till exempelvis
fordons- och transportprogrammet. Endast när eleven är behörig och antagen till fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport kan skolan examinera och rapportera eleven för
yrkesförarkompetens och olika körkortsbehörigheter.
Skolan ska kunna uppvisa dokumentation på när eleven blev behörig och antagen till fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport.64
3 kap. 2-3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
4 kap 1 § KKF (1998:980).
58 SKOLFS 2010:190.
59 SKOLFS 2010:190.
60 4 kap. 1-4 §§ KKF (1998:980) Övningskörning i gymnasieskolan gäller ej för körkortsbehörighet AM.
61 3 kap. 2-3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
62 3 kap. 13 §, 4 kap. 1 § KKF (1998:980).
63
När det gäller ämnen och kurser som berör förarutbildning förekommer dessa inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon och
naturbruksprogrammet, alla inriktningar.
64 8 kap. 22 § Gymnasieförordningen (2010:2039).
56
57
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Om eleven som studerar inom ett introduktionsprogram aldrig når behörighet till fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport, är det inte möjligt att examinera och
rapportera eleven för yrkesförarkompetens (yrkesförarkompetensbevis eller genomförd
grundutbildning)65 och högre körkortsbehörigheter.
Eleven kan i sådant fall endast göra förarprov för körkortsbehörighet B vid Trafikverket.
Tänk på
Yrkesförarkompetens:
• Det är inte möjligt att examinera och rapportera en elev för yrkesförarkompetens varken
inom gymnasieskolan eller genom prov på Trafikverket, eftersom det krävs att eleven är
inskriven på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport samt att eleven har
slutfört kurser motsvarande 1 400 gymnasiepoäng vilka har varit föremål för samråd
mellan Transportstyrelsen och Skolverket.66
Körkort:
• En elev som går ett introduktionsprogram kan genomgå nationella kurser inom fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport, (övningsköra och läsa teori för de olika
körkortsbehörigheterna) under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd.67
• En elev som går ett introduktionsprogram kan genomgå nationella kurser inom bygg- och
anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon, (övningsköra och läsa teori för
körkortsbehörigheten B) under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd.68
• En elev som går ett introduktionsprogram kan genomgå nationella kurser inom
naturbruksprogrammet (övningsköra och läsa teori för traktorkort) under förutsättning
att eleven har ett körkortstillstånd.69
• En elev som går ett introduktionsprogram kan genomföra utbildning tillsammans med
behöriga elever på ett nationellt program.
• En elev som går ett introduktionsprogram kan inte examineras för körkortsbehörigheter
inom gymnasieskolan.
• En elev som fyllt 18 år och som går ett introduktionsprogram kan avlägga förarprov för
personbil, men endast vid Trafikverket.
• I det fall där en elev går ett introduktionsprogram och under sin studietid blir behörig och
antagen till fordons- och transportprogrammet, inriktning transport har skolan
möjlighet att examinera och rapportera eleven för yrkesförarkompetens och
körkortsbehörigheter. Detta under förutsättning att alla andra krav för examination och
rapportering är uppfyllda.
• Skolan ska kunna uppvisa dokumentation på när eleven blev behörig och antagen till
fordons- och transportprogrammet. Detta kan exempelvis vara elevens individuella
studieplan.
• Förarutbildning får inte bedrivas under juli månad70 eller under tid som inte är
schemalagd för eleven71.

3 kap. 5 § TSFS 2010:36.
3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
67 6 kap. 3 § andra stycket, 4-6 §§ och 8 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
68 6 kap. 3 § andra stycket, 4-6 §§ och 8 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
69 6 kap. 3§ andra stycket, 4-6 §§ och 8 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
70 3 kap. 2-3 §§ Gymnasieförordningen (2010:2039).
71 4 kap 1 § KKF (1998:980).
65
66
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Ålderskraven i körkortslagen för en elev som inte har genomgått utbildning på fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport är:72
-

18 år för körkortsbehörighet B, C1 och C1E.
21 år för körkortsbehörigheterna C, CE, D1 och D1E.
24 år för körkortsbehörigheterna D och DE.

1.5 Förarutbildning för elever inom gymnasiesärskolan
En elev som är inskriven i gymnasiesärskolan får läsa kurser enligt gymnasieskolans
ämnesplaner.73 Det kan alltså förekomma att elever från gymnasiesärskolan läser kurser från
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, bygg- och anläggning, inriktning
anläggningsfordon och naturbruksprogrammet. En elev i gymnasiesärskolan har möjlighet att
genomföra dessa kurser om skolan anser att eleven har förutsättningar att tillgodogöra sig
undervisningen och innehar ett körkortstillstånd.74
Eleven kan inte examineras och rapporteras för traktorkort eller för olika körkortsbehörigheter
och yrkesförarkompetens eftersom han eller hon inte är behörig och antagen till gymnasieskolan.
Eleven kan enbart avlägga förarprov för traktorkort eller körkortsbehörighet B (personbil) vid
Trafikverket i de fall eleven har läst kurser som möjliggör detta inom ovanstående program.
Tänk på
Yrkesförarkompetens:
• Det är inte möjligt att examinera och rapportera en elev för yrkesförarkompetens varken
inom gymnasieskolan eller genom prov på Trafikverket, eftersom det krävs att eleven är
inskriven på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport samt att eleven har
slutfört kurser motsvarande 1 400 gymnasiepoäng vilka har varit föremål för samråd
mellan Transportstyrelsen och Skolverket.75
Körkort:
• En elev i gymnasiesärskolan kan genomgå nationella kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport (övningsköra och läsa teori för de olika
körkortsbehörigheterna) under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd.76
• En elev i gymnasiesärskolan kan genomgå nationella kurser inom bygg- och
anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon, (övningsköra och läsa teori för
körkortsbehörigheten B) under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd.77
• En elev i gymnasiesärskolan kan genomgå nationella kurser inom naturbruksprogrammet,
(övningsköra och läsa teori för traktorkort) under förutsättning att eleven har ett
körkortstillstånd.78
• En elev i gymnasiesärskolan kan genomföra utbildning tillsammans med behöriga elever
på ett nationellt program.
• En elev i gymnasiesärskolan får inte examineras för körkortsbehörigheter inom
gymnasieskolan eftersom eleven inte är behörig och antagen till fordons- och
transportprogrammet.
3 kap. 1 § KKL (1998:488).
9 kap. 4 a § första stycket p.1 gymnasieförordningen (2010:2039).
74 19 kap. 13 § skollagen, 9 kap. 4 a § gymnasieförordningen (2010:2039), prop. 2011/12:50, s. 68 och s. 121.
75 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
76 9 kap. 4 a § första stycket p.1 gymnasieförordningen (2010:2039).
77 9 kap. 4 a § första stycket p.1 gymnasieförordningen (2010:2039).
78 9 kap. 4 a § första stycket p.1 gymnasieförordningen (2010:2039).
72
73
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En elev som fyllt 18 år och som går i gymnasiesärskolan kan avlägga förarprov för
personbil, men endast vid Trafikverket.
Förarutbildning får inte bedrivas under juli månad79 eller under tid som inte är
schemalagd för eleven80.
Ålderskraven i körkortslagen för en elev som inte har genomgått utbildning på fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport är:81
-

18 år för körkortsbehörighet B, C1 och C1E.
21 år för körkortsbehörigheterna C, CE, D1 och D1E.
24 år för körkortsbehörigheterna D och DE.

3 kap. 2-3 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
3 kap. 13 §, 4 kap 1 § KKF (1998:980).
81 3 kap. 1 § KKL (1998:488).
79
80
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Kapitel 2. Förarutbildning på yrkesförarutbildningar inom kommunal
vuxenutbildning

Möjligheten att tillgodogöra sig förarutbildning inom kommunal vuxenutbildning finns om eleven
går någon av utbildningarna yrkesförarutbildning godstransporter eller yrkesförarutbildning
persontransporter. Dessa utbildningar är sammanhållna utbildningar, bestående av ett antal
nationella gymnasiala kurser (se nedan).
Syftet med att kunna tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för olika förarbehörigheter är att
man ska kunna arbeta som yrkesförare inom gods- eller persontransporter. Förarutbildningen är
styrd av Skolverkets ämnes- och kursplaner och det är endast vissa ämnen och kurser som ligger
till grund för förarutbildning.
De ämnen och kurser där kunskaper och färdigheter inom området kan tillgodogöras för de olika
behörigheterna är för yrkesförarutbildningen godstransporter:82
•
•
•

Transportteknik83; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Godstransporter84; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
Godshantering85; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik86; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
De ämnen och kurser där kunskaper och färdigheter inom området kan tillgodogöras för de olika
behörigheterna är för yrkesförarutbildningen persontransporter:87
•
•

Transportteknik88; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter89; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik90; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Behörig till utbildningen
En vuxen är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret
det år han eller hon fyller 20 år, om han eller hon:
1.
2.
3.
4.

är bosatt i landet,
saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge
har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och
i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

6 kap. 3 § p. 10 TSFS 2012:41.
SKOLFS 2010:226.
84 SKOLFS 2010:219.
85 SKOLFS 2010:218.
86 SKOLFS 2010:226.
87 6 kap. 3 § p. 11 TSFS 2012:41.
88 SKOLFS 2010:226.
89 SKOLFS 2010:225.
90 SKOLFS 2010:226.
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Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört utbildning på ett
nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga
behörighetsvillkor.91
Speciellt för yrkesförarutbildningarna
Utöver skollagens krav för att vara behörig till kommunal vuxenutbildning gäller även att eleven
innehar körkortsbehörighet B. Detta krav är ett förkunskapskrav i den obligatoriska kursen
yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng.92
Tänk på
• Inom kommunal vuxenutbildning är det på yrkesförarutbildningarna som man kan
tillgodogöra sig kunskaper för olika körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens.93
• Det är möjligt att gå dessa kurser enskilt och tillgodogöra sig kunskaper för
körkortsbehörigheter under förutsättning att examination sker på Trafikverket.94
• Kursen yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng får endast anordnas inom kommunal
vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i
kursen yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng eller kursen yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng.95
• Kursen godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng får endast anordnas inom kommunal
vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i
kursen maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng.96
• Kursen persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng får endast anordnas inom kommunal
vuxenutbildning. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i
kursen persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng eller kursen persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng.97
• På grund av de behörighetsgrundande kurserna i den sammanhållna utbildningen som
anges ovan är det endast möjligt att genomföra dessa utbildningar på ett sådant sätt att
den övervägande delen av utbildningen sker på skolan.98
• En rapport om avlagt prov för yrkesförarkompetens gäller endast tillsammans med
utfärdad körkortsbehörighet för lastbil eller buss, dock inte förrän eleven är 21 år (en
rapport om avlagt prov för yrkesförarkompetens förfaller efter 2 år om eleven inte
uthämtat sitt yrkeskompetensbevis).99
• En yrkesförarutbildning för godstransporter inom kommunal vuxenutbildning som
omfattar 600 gymnasiepoäng avser 30 veckors heltidsstudier.
Kursen fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng, avser 10 veckors
heltidsstudier utöver ovanstående.100
• En yrkesförarutbildning för persontransporter inom kommunal vuxenutbildning som
omfattar 500 gymnasiepoäng avser 25 veckors heltidsstudier.

20 kap. 20 § andra stycket skollagen (2010:800).
SKOLFS 2010:226.
93 8 kap. 4 § KKF (1998:980), SKOLFS 2010:225, SKOLFS 2010:226, 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41,
3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
94 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41.
95 SKOLFS 2010:226.
96 SKOLFS 2010:218.
97 SKOLFS 2010:225.
98 6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 4 TSFS 2010:36.
99 4 kap 1 § YKF (2007:1470).
100 Inom kommunal vuxenutbildning beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier, se 2 kap. 2 §
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
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•
•

Kursen fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng, avser 5 veckors
heltidsstudier utöver ovanstående.101
Förarutbildning eller examination och rapportering av olika behörigheter
(körkortsbehörigheter eller yrkesförarkompetens) får inte bedrivas under tid som eleven
inte är schemalagd102.

Skolor med egen förarprövare
• En elev som genomgår en yrkesförarutbildning, kan inte examineras och rapporteras för
körkortsbehörigheterna C eller D, om eleven inte har fyllt 21 år innan utbildningen är
slutförd.103 Eleven får i detta fall dock rapporteras av skolans förarprövare för genomförd
grundutbildning för yrkesförarkompetens.
Yrkeskompetensbevis kan inte utfärdas förrän eleven fyllt 21 år och har avlagt godkänt
förarprov för körkortsbehörighet C eller D.
Skolor utan förarprövare (YKB-utbildningsrapportör)
• En elev som genomgår en yrkesförarutbildning kan inte avlägga förarprov för
körkortsbehörigheterna C eller D vid Trafikverket, om eleven inte har fyllt 21 år.104
Eleven får dock rapporteras för genomförd grundutbildning för yrkesförarkompetens i
detta fall. Eleven kan dock genomföra kunskapsprov för yrkesförarkompetens vid
Trafikverket innan han eller hon har fyllt 21 år.
Yrkeskompetensbevis kan inte utfärdas förrän eleven fyllt 21 år och har avlagt godkänt
förarprov för körkortsbehörighet C eller D.

Inom kommunal vuxenutbildning beräknas 20 verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier, se 2 kap. 2 §
förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
102 3 kap. 13 §, 4 kap 1 § KKF (1998:980), 2 kap. 25 § förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.
103 2 kap. 3 § YKF (2007:1470), 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap 5 § p. 2b, p. 3 TSFS 2012:146.
104 2 kap. 3 § YKF (2007:1470), 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap 5 § p. 2b, p. 3 TSFS 2012:146.
101
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Kapitel 3. Förarprövning inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning

För elever inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, och på
yrkesförarutbildningarna inom kommunal vuxenutbildning finns det möjligheter att
examineras för olika körkortsbehörigheter och för yrkesförarkompetens. Detta kan ske på två
sätt, antingen av en anställd förarprövare på skolan eller genom kunskapsprov och körprov
(förarprov) vid Trafikverket. På skolor som inte har en egen förordnad förarprövare måste
skolan, för att kunna rapportera yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen, ha en anställd YKButbildningsrapportör105 (se information om examination och rapportering av olika körkortsbehörigheter och
yrkesförarkompetens i Kapitel 9. Examination och rapportering av yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter
inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).
Oavsett vilket alternativ för examination för körkort och yrkesförarkompetens som skolan
använder, är det viktigt att elevens förarutbildning sker i samband med att eleven utvecklar
yrkeskunskaper. När skolan har en anställd förarprövare kan examinationen med fördel läggas
upp som delprov under utbildningen. 106
Rektorn
Rektorn ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen i förhållande till
de nationella målen.107 Det gäller även för yrkesförarutbildningen.
Förarprövaren behöver troligtvis stöd i sin roll som förarprövare. Det handlar främst om att
kvalitetssäkra utbildningen utifrån Transportstyrelsens kursplanemål för respektive
körkortsbehörighet och det centrala innehållet i de nationella kurserna som ligger till grund för
yrkesförarkompetens108. Vidare måste förarprövaren få möjlighet att tillsammans med lärarlaget
arbeta för en samsyn och en hög utbildningskvalité. Om det skulle uppstå situationer där elev och
förarprövare inte är överens om examination av behörigheter är det lämpligt att det finns rutiner
för att hantera den uppkomna situationen och att eleverna känner till dem.
Utöver ovanstående för gymnasieskolan
Rektorn är ansvarig för att elever i behov av särskilt stöd får sådant stöd.109
Läraren och lärarlaget
Som lärarkollega till förarprövaren är det viktigt att bidra till en samsyn när det gäller
förarutbildning och har förståelse för den komplexitet som förarprövaren kan uppleva när han
eller hon går från att vara lärare till att ta på sig rollen som förarprövare. Det är viktigt att du som
lärarkollega finns med i processen och spelar en aktiv roll vid planeringen, genomförandet och
examinationen. Förarprövaren behöver stöd i sin roll både när det gäller att kvalitetssäkra
utbildningen, få möjlighet att tillsammans med lärarlaget arbeta för en samsyn och med att få en
hög utbildningskvalité. Det är viktigt att skolan har rutiner för när eleven inte anses lämplig för
att examineras för en behörighet110.

3 kap. 1 § p. 2, 2 §, 4-7 §§ TSFS 2010:36, se även förklaring på sid 71 under rubriken: YKB-utbildningsrapportör.
3 kap. 13 § KKF (1998:980).
107 4 kap. 4 § skollagen (2010:800).
108 6 kap. 3 § p. 7-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
109 3 kap. 6-9 §§ skollagen (2010:800). Förordning om läroplan för gymnasieskolan SKOLFS 2011:144, avsnitt 2.6.
110 6 kap. 4 § p. 2 TSFS 2012:41, 3 kap. 2 § andra stycket, 5 § p. 2 KKL (1998:980), 2 kap. 6-7 §§, 3 kap. 12 § YKF
(2007:1470).
105
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Utöver ovanstående för gymnasieskolan
Läraren ska informera sin rektor om de finns en elev som man ser har ett behov av särskilt stöd
och har behov av ett åtgärdsprogram.111
Utbildning på entreprenad
Förarprövning
I de fall där en skolhuvudman avser att lägga ut hela eller delar av utbildningen på entreprenad112
kan det uppstå frågor avseende möjligheterna att förarpröva elever. För att förarprövaren ska
kunna få ett förordnande hos Transportstyrelsen och kunna rapportera och examinera elever för
olika förarbehörigheter, krävs att han eller hon är anställd hos skolhuvudmannen och på den
skolenhet där rapportering för yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter sker.113
Examination och rapportering av olika körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens kan inte
läggas ut på entreprenad.
YKB-utbildningsrapportör
För gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning, som saknar egen förarprövare, är det
skolhuvudmannens ansvar att utse en rapportör (kallas YKB-utbildningsrapportör). YKButbildningsrapportören måste vara anställd av skolhuvudmannen på den skola (skolenhet) inom
den utbildning där rapportering av yrkesförarkompetens sker. Tjänsten är i första hand
administrativ och skolhuvudmannen/rektor måste ha ett avtal med Transportstyrelsen för att
kunna rapportera elever för genomförd yrkesförarkompetensutbildning. Skolhuvudmannen har
ett ansvar för att den som verkar som YKB-utbildningsrapportör har kunskaper inom
rapportering om genomgången grundutbildning för yrkesförarkompetens vid gymnasieskola eller
kommunal vuxenutbildning.
En YKB-utbildningsrapportör kan inte vara anställd på det företag som genomför entreprenaden.
När hela eller delar av förarutbildningen sker på entreprenad, av exempelvis en trafikskola, ska
utbildningen bedrivas enligt Skolverkets författningar (enligt nationellt fastställda ämnesplaner
och kurser) vilket inte är samma utbildning som trafikskolor bedriver med tillstånd av
Transportstyrelsen.114
Tänk på
• Det är möjligt för en elev att genomgå hela sin gymnasieutbildning eller sin
yrkesförarutbildning utan att examineras och rapporteras för körkortsbehörigheter och
yrkesförarkompetens under förutsättning att eleven innehar ett körkortstillstånd.
• Det är viktigt att eleverna har klart för sig vilka krav som gäller för utfärdandet av
körkortstillstånd innan utbildningen påbörjas och att utbildningen endast möjliggör
examination och rapportering för körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens om
eleven innehar ett körkortstillstånd.

3 kap. 8 § skollagen (2010:800).
Entreprenad av yrkesämnen regleras i 23 kap. 4 § skollagen (2010:800).
113 2 kap. 1-4 §§ TSFS 2012:61.
114 6 kap. 3 § p. 7-11 TSFS 2012:41, 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
111
112
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3.1 Förordnad förarprövare inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning
Det är lämpligt att förarprövaren gemensamt med arbetslaget planerar för hela förarutbildningen
utifrån Skolverkets kursplaner, examensmål samt Transportstyrelsens kursplaner för respektive
körkortsbehörighet.
Förarprövaren ska ha undervisat eleven i såväl teoretiska som praktiska moment för aktuell
behörighet.115 Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av undervisningstiden för
aktuell körkortsbehörighet och för yrkesförarkompetens.116
De förutsättningar som måste uppfyllas för en examination och rapportering för olika
körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens är:117
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Förarprövaren är anställd vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och på
den specifika skolenhet där utbildningen sker.118
Förarprövaren har ett giltigt körkort utfärdat i en stat inom EES och inneha de
körkortsbehörigheter som utbildningen avser.119
Förarprövaren får inte samtidigt vara verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd
av Transportstyrelsen (se mer information nedan i detta kapitel under rubriken: Annan
tillståndspliktig verksamhet för förarprövare).120
Elevens identitet är fastställd och styrkt genom dokumentation inför varje rapportering.
Eleven är permanent bosatt i Sverige eller studerar i Sverige sedan minst sex månader
(gäller ej yrkesförarkompetens).
Eleven har intygat att han eller hon inte innehar körkort som har utfärdats i en annan stat
inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) (gäller ej yrkesförarkompetens).
Elevens kunskaper och färdigheter har kontrollerats med provfordon som uppfyller
Transportstyrelsens föreskrivna krav för respektive behörighet vid varje delprov.
Eleven har lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort på elektronisk väg.
Förarprövaren ska styrka att eleven har genomfört de kurser som ligger till grund för en
körkortsexamination och examination och rapportering av yrkeskompetens.
Förarprövaren ska styrka att eleven har genomfört minst 20 timmars (minst 10 timmar
inom kommunal vuxenutbildning) körträning för att examinera och rapportera för
yrkesförarkompetens.
Det finns dokumentation av elevens utbildning, dess innehåll och hur målen enligt
Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet har uppnåtts.121 Lämpligt är att
dokumentationen sker löpande under utbildningen och det ska tydligt framgå hur eleven
har nått målet för respektive behörighet.
Betyg för kurser som krävs ska vara införda i betygskatalogen (gäller behörighet C1, C,
D1, D och yrkesförarkompetens) före rapportering.122
Eleven har körkortstillstånd för aktuell behörighet.

6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41.
6 kap. 3 § allmänt råd. TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 4 allmänt råd TSFS 2010:36.
117 6 kap. 2-3 §§ TSFS 2012:41.
118 2 kap. 1 § p. 2 första stycket TSFS 2012:61.
119 2 kap. 1 § p. 5 första stycket TSFS 2012:61.
120 2 kap. 1 § p. 8 första stycket TSFS 2012:61.
121 6 kap. 3 § p. 12 TSFS 2012:41.
122 3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
115
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Utöver ovanstående krav gäller följande för elever inom gymnasieskolan
• Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B.
• För körkortsbehörighet B krävs att eleven har uppnått de kursmål som finns i
Transportstyrelsens kursplan B.
Hur många elever kan förarprövaren rapportera och examinera?
Det finns inget som närmare reglerar hur många elever en förarprövare får rapportera och
examinera per år. Variationer i hur förarprövaren tjänstgör och vilka anställningsförhållanden
som råder kan påverka delaktigheten och ska bedömas utifrån delaktigheten för varje enskild elev.
Observera att, för att en förarprövare ska kunna examinera och rapportera elever för olika
körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens krävs att han eller hon är anställd av den
skolhuvudman som bedriver utbildningen och arbetar på den skolenhet där utbildningen sker.123
Observera problematiken som kan uppstå vid utbildning på entreprenad, se ”utbildning på
entreprenad” tidigare i detta kapitel.
Förarprövarens delaktighet i undervisningen
Grundkravet när det gäller förarprövarens delaktighet i undervisningen är att eleven har
undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som praktiska moment. Detta krav måste ha
uppnåtts innan rapportering får ske av en körkortsbehörighet och/eller yrkesförarkompetens.124
Transportstyrelsen har i ett allmänt råd formulerat vad som bör uppfattas som minimikrav
(delaktighet om minst 40 procent). Utan närmare anvisning kan grundkravet om delaktighet i
undervisningen läsas som att förarprövaren ska ha undervisat eleven 100 procent av
undervisningstiden. Det kravet kan framstå som orimligt och i många stycken svårt att uppnå av
flera skäl (t.ex. sjukdom, semester, familjeangelägenhet osv).
Om förarprövarens delaktighet i undervisningen har varit otillräcklig kan det ligga till grund för
återkallelse av förordnandet att förrätta förarprov. Vid en eventuell återkallelse är det slutligen
allmän förvaltningsdomstol som avgör om Transportstyrelsen har haft fog för sitt beslut eller inte
(se mer information i kapitel 9. Examination och rapportering av yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter
inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).
Ogiltighetsgrund
En förarprövare kan inte tillgodoräkna sig undervisningstid i delaktighetskravet om minst
40 procent under den tid som förordnandet av någon anledning inte är giltigt. Det gäller t.ex. om
kravet för fortbildning inte är uppfyllt eller om förarprövarens körkort är återkallat under en
period.125
Under utbildning till förarprövare
En yrkeslärare som genomgår grundutbildning för förarprövare kan inte tillgodoräkna sig
undervisningstid i delaktighetskravet om minst 40 procent under den tid han eller hon genomgår
grundutbildningen till förarprövare. Skälet är att man blir förarprövare först i samband med att
man beviljats förordnande efter avslutad grundutbildning.

2 kap. 3 § TSFS 2012:61.
6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41, 3 kap 5 § TSFS 2010:36.
125 4 kap. 1-3 §§ TSFS 2012:61, 6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41.
123
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En förarprövare som avslutar sin anställning eller har långvarig frånvaro
En förarprövare kan inte ta över en annan förarprövares dokumentation i de fall där
förarprövaren på grund av att han eller hon slutar sin anställning eller vid långvarig sjukdom inte
kan slutföra elevens utbildning för aktuell behörighet. I ett sådant fall hänvisas eleverna till
Trafikverket för prov. Under de tre olika faserna: B, C alternativ D och yrkesförarkompetens eller
CE alternativ DE kan skolan inte byta förarprövare. Enda sättet att lösa detta är att en annan
förarprövare går in under tiden och kan få ihop tillräckligt med undervisningstid för respektive
behörighet.126
I ovanstående fall kan skolan ansöka om att få en YKB-utbildningsrapportör som har avtal med
Transportstyrelsen och därigenom rapportera genomförd utbildning för yrkesförarkompetens.
Eleverna genomför därefter prov på Trafikverket.127
Examination av yrkesförarkompetens eller för körkortsbehörigheter för fler än ett
transportslag
Gymnasieskolan
På fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, så finns det möjlighet att välja ämnen
och kurser som syftar till olika yrkesutgångar. Under förutsättning att skolan erbjuder
yrkesutgångarna lastbilsförare eller bussförare kan en elev välja en av dessa. Vissa ämnen och
kurser är gemensamma men det finns ett antal kurser som skiljer sig åt. Enligt 6 kap 3 § p. 8 - 9
TSFS 2012:41och 3 kap. 5 § TSFS 2012:146 framgår det vilka kurser en elev måste slutföra för
respektive transportslag (lastbil eller buss). Dessa ”kurspaket” får endast genomföras i sin helhet
(1 400 gymnasiepoäng) och inte mixas eller för den delen delas, om eleven ska kunna
examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens och körkortsbehörighet C eller D. På grund
av detta kan inte eleven tillgodogöra sig körkortsbehörigheter eller yrkesförarkompetens för mer
än ett transportslag (lastbil eller buss) inom sin gymnasieutbildning.
Kommunal vuxenutbildning
På en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning kan eleven läsa kurser som syftar till
yrkesutgången lastbilsförare eller bussförare. Inom sin yrkesförarutbildning kan inte eleven
tillgodogöra sig körkortsbehörigheter eller yrkesförarkompetens för mer än ett transportslag
(buss eller lastbil) av samma skäl som beskrivs i stycket ovan (se rubrik gymnasieskolan ovan).
”Kurspaketen” inom yrkesförarutbildningarna är 500 gymnasiepoäng för yrkesutgången
bussförare och 600 gymnasiepoäng för yrkesutgången lastbilsförare.128
Kompletterande grundutbildning för yrkesförarkompetens129
Enligt lagen om yrkesförarkompetens kan endast den som innehar ett yrkeskompetensbevis för
gods- eller persontransporter, genomgå en kompletteringsutbildning för det andra transportslaget
(utvidgning eller ändring).
En elev i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning som har slutfört alla kurser som
har varit föremål för samråd mellan Skolverket och Transportstyrelsen130 och som har ett utfärdat
yrkeskompetensbevis för gods- eller persontransporter, kan genomgå en
kompletteringsutbildning131 för det andra transportslaget (gods- eller persontransporter) hos
utbildare med tillstånd att bedriva utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens.

6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 4 TSFS 2010:36.
3 kap. 1 § p. 2, 2 §, 4-7 §§ TSFS 2010:36.
128 6 kap 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § TSFS 2012:146.
129 4 kap. 2 § YKL (2007:1157).
130 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41.
131 4 kap. 4 § YKL (2007:1157).
126
127
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Tänk på
• Det finns inga möjligheter för en elev att genomgå en kompletteringsutbildning inom
gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning (se mer information om
yrkesförarkompetens i kapitel 6 Yrkesförarkompetens inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning).
Annan tillståndspliktig verksamhet för förarprövare
Det är inte tillåtet att förrätta förarprov inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning
om man samtidigt är verksam inom förarutbildning som kräver tillstånd av Transportstyrelsen.132
De verksamheter som omfattas av bestämmelsen är tillstånd att driva:
• trafikskola,
• introduktionsutbildning,
• riskutbildning,
• utbildning för yrkesförarkompetens,
• utbildning och examination till förare av mopeder, snöskotrar och
terränghjulingar.
Med andra ord kan inte en förarprövare bedriva en egen verksamhet som kräver tillstånd från
Transportstyrelsen samtidigt som han eller hon är verksam som förarprövare inom
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
Elever med behov av extra anpassningar/särskilt stöd
Om det under utbildningen visar sig att det kan befaras att en elev har svårigheter att nå de
kunskapskrav som ska uppnås, har skolan en skyldighet att, som i all annan undervisning inom
gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, ge eleven stöd i form av extra
anpassningar133. Elever i gymnasieskolan har också rätt till särskilt stöd om de extra
anpassningarna inte var tillräckliga. 134 Det kan till exempel innebära att en elev med dyslexi kan få
göra vissa delar av förarutbildningen muntligt. Det är förarprövaren i sin myndighetsutövning
som avgör vilka metoder som ska användas för att kvalitetssäkra elevens kunskapsnivå enligt
Transportstyrelsens krav för olika behörigheter (muntligt eller skriftligt under förutsättningen att
det dokumenteras).
Hinder för examination och rapportering
• Exempel på omständigheter som innebär att eleven inte bör rapporteras som godkänd för
en körkortsbehörighet är att han eller hon inte anses lämplig på grund av otillåtna
hjälpmedel (till exempel i samband med teoretiska delprov), saknar de kunskaper eller den
förmåga som krävs, eller inte uppvisar det beteende som från trafiksäkerhetssynpunkt bör
krävas för behörigheten i fråga.135
• Förarprövaren kan inte examinera och rapportera en elev mer än en gång för samma
behörighet. Det innebär till exempel att en elev som blir av med sitt körkort under
utbildningen inte kan examineras och rapporteras av förarprövaren en gång till, utan
måste examineras på Trafikverket.136

2 kap. 1 § p. 8 TSFS 2012:61.
3 kap. 5 a § skollagen (2010:800).
134 3 kap. 6-9 §§ skollagen (2010:800).
135 3 kap. 2 § andra stycket, 5 § p. 2 KKL (1998:980), 6 kap. 4 § TSFS 2012:41, 6 kap. 1 § TSFS 2010:36.
136 6 kap. 4 § p. 1 TSFS (2012:41).
132
133
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•

Elever som avslutat fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, inom
gymnasieskolan, eller en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning kan inte
återkomma efter avslutad utbildning för att av skolans förarprövare examineras för
körkort eller yrkesförarkompetens. Eleven får då istället vända sig till Trafikverket för
kunskapsprov och körprov (förarprov).137

3.2 Skolor utan egen förarprövare
På skolor som inte har en anställd förordnad förarprövare måste skolan ha en anställd rapportör,
nedan kallad YKB-utbildningsrapportör som kan rapportera genomförd grundutbildning för
yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen.
Det är samma krav på en skola som har en YKB-utbildningsrapportör som på en skola som har
en egen förarprövare när det gäller förarutbildningens innehåll, genomförande och
dokumentation. Det som skiljer från en skola som har egen förarprövare är att eleverna
rapporteras för genomförd utbildning av skolans YKB-utbildningsrapportör och därefter får
avlägga prov på Trafikverket (observera problematiken som kan uppstå vid utbildning på
entreprenad, se ”utbildning på entreprenad” tidigare i detta kapitel).
Krav för en YKB-utbildningsrapportör
YKB-utbildningsrapportören måste vara anställd av skolhuvudmannen på den skola
(skolenhet) inom den utbildning där rapportering av yrkesförarkompetens sker. Tjänsten är i
första hand administrativ och YKB-utbildningsrapportören måste ha ett avtal med
Transportstyrelsen för att kunna rapportera elever för genomförd grundutbildning för
yrkesförarkompetens.138
Skolhuvudmannen har ett ansvar för att den som verkar som YKB-utbildningsrapportör har
kompetens om följande:139
•

Kunskaper inom rapportering om genomgången grundutbildning för
yrkesförarkompetens vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning.

De förutsättningar som måste uppfyllas för en rapportering för yrkesförarkompetens är
följande:140
•
•
•
•

Elevens identitet är fastställd och styrkt genom dokumentation inför varje
rapportering.
Eleven är behörig för och antagen till studier i gymnasieskolan eller kommunala
vuxenutbildningen på nationell kurs (beroende på vilken utbildning som avses).
Eleven har slutfört kurserna (Se aktuella kurser i kapitel 1.1 Fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport för gymnasieskolan och Kapitel 2. Förarutbildning på
yrkesförarutbildningar inom kommunal vuxenutbildning för kommunal vuxenutbildning).
Kurserna ska vara betygssatta och införda i betygskatalogen innan rapportering.

6 kap. 3 § p. 7-9 TSFS 2012:41.
Behörigheten till tjänsten att verka som YKB-utbildningsrapportör är personlig. Behörigheten är giltig om
utbildningsanordnaren bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning enligt
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om nationell fastställd kurs som varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen.
139 3 kap. TSFS 2010:36 och 3 kap. 2012:146.
140 3 kap. TSFS 2010:36, 3 kap. TSFS 2012:146.
137
138
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När det gäller examination för olika körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens hänvisas
eleven till Trafikverket för prov. Prov för körkortsbehörighet C/CE, D/DE kan inte ske förrän
eleven är rapporterad för godkänd yrkesförarkompetens samt har genomfört kunskapsprov med
godkänt resultat på Trafikverket.
Länk till blankett för ansökan:
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/foretag-ochsjukvard/gymnasieskolor/avtal-om-anslutning/
Tänk på
• När skolan saknar egen förarprövare ligger ansvaret för kvalitetssäkring, uppföljning och
dokumentation som normalt ligger på förarprövaren på lärarlaget och rektorn.
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Kapitel 4. Övningskörning inom gymnasieutbildning och kommunal
vuxenutbildning

I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning är det tillåtet att
övningsköra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt fordon under förutsättning att eleven innehar
ett körkortstillstånd för aktuell behörighet och att det är en del av undervisningen i en nationell
fastställd kurs.
I gymnasieskolan får det förekomma övningskörning inom nedanstående program:
•
•
•

fordons- och transportprogrammet141, inriktning transport
bygg- och anläggningsprogrammet142, inriktning anläggningsfordon
naturbruksprogrammet143, alla inriktningar (endast traktorkort)

Övningskörning kan i vissa fall även vara tillåtet för elever inom:
•
•

introduktionsprogrammen
gymnasiesärskolan

4.1 Övningskörning inom fordons- och transportprogrammet, inriktning
transport
När eleven har påbörjat programinriktningen, år två, finns möjlighet att övningsköra inom
programmet under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd och att det är en del av
undervisningen i en nationell fastställd kurs.
Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, för yrkesutgången lastbilsförare:144
•
•

Transportteknik145; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Godshantering146; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter147; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik148; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
I följande ämnen och kurser ingår förarutbildning för yrkesutgången bussförare:149

SKOLFS 2010:41.
SKOLFS 2010:39.
143 SKOLFS 2010:46.
144 4 kap. 1 § KKF (1998:980).
145 SKOLFS 2010:226.
146 SKOLFS 2010:218.
147 SKOLFS 2010:219.
148 SKOLFS 2010:226.
149 6 kap. 3 § p. 9 TSFS 2012:41.
141
142
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•
•

Transportteknik150; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Persontransporter151; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik152; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Finns det några andra möjligheter att övningsköra?
Nej, inom fordons- och transportprogrammet är det inte möjligt att övningsköra inom några
andra kurser än ovanstående. Förutsättningen för övningskörning är att eleven är behörig och
antagen till fordons- och transportprogrammet, inriktningen transport och läser de kurser som
utbildningen omfattar samt har ett körkortstillstånd (se ovan).
Krav på läraren/apl-handledaren vid övningskörning
I 4 kap. körkortsförordningen anges vilka krav som ställs på läraren/apl-handledaren vid
övningskörning.153
Tänk på
• Eleven måste inneha ett körkortstillstånd för aktuell behörighet (behöver inte medföra
bevis om körkortstillstånd i fordonet).
• Övningskörning med fordon som kräver behörigheten C1, C, D1 eller D får inte ske
innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörigheten B har uppnåtts.
• Övningskörning med fordon som kräver behörigheten C1E, CE, D1E eller DE får inte
ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet för dragfordonet har
uppnåtts.154
• Övningskörningsskylt med vit text ÖVNINGSKÖR på röd botten med vit ram ska
användas vid övningskörning.155
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Intyg bör medföras under övningskörning som visar att eleven har rätt att övningsköra
enligt 4 kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan under rubriken: Förarkort till
den digitala färdskrivaren).
Registrering av kör- och vilotider i samband med övningskörning
Det finns inga regler som föreskriver att en elev i samband med övningskörning på skolan med
skolans fordon måste registrera sin kör- och vilotid. Det kan däremot vara bra att börja använda
färdskrivaren under övningskörning i ett pedagogiskt syfte.
Vid arbetsplatsförlagt lärande (apl) på ett transportföretag finns särskilda regler för företaget att
följa när det gäller att redovisa kör- och vilotider. Eleven ska vid framförandet av tunga fordon
som har färdskrivare registrera sin kör- och vilotid när han eller hon sitter vid ratten (kortplats 1).
Handledare som sitter bredvid registrerar sin tid som aktivt arbete (kortplats 2). Elevens

SKOLFS 2010:226.
SKOLFS 2010:225.
152 SKOLFS 2010:226.
153 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
154 4 kap. KKF (1998:980).
155 1 §, 5 § TSFS 2010:81.
150
151
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förarkortsregistrering ska redovisas till transportföretaget. Det är inte tillåtet att tillämpa
multibemanning (flerförarsystem).156
Förarkort till den digitala färdskrivaren
Transportstyrelsen kommer att kräva in ett intyg i samband med en ansökan om förarkort från
eleven.157 Intyget ska visa att eleven har rätt att övningsköra enligt 4 kap. 1 §
körkortsförordningen. Lämpligt är att ansökningsblanketten för förarkort fylls i, i samband med
fotografering hos Trafikverket.
Av intyget ska det framgå:
•Namn och person- eller samordningsnummer (sökanden)
•Skola
•Program
•Befattning på den som intygar (det är den som är ansvarig för utbildningen som ska intyga enligt
7 § TSFS 2013:117)
•Underskrift av den som intygar.
En kopia av ovanstående intyg bör medföras vid övningskörning med tyngre
körkortsbehörigheter (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE och D1E) för att underlätta vid en eventuell
poliskontroll.
Hinder för övningskörning
Det är alltid skolan och ytterst läraren, förarprövaren eller apl-handledaren som bestämmer om
en elev får övningsköra eller inte. Om läraren, förarprövaren eller apl-handledaren bedömer att
eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt
beteende finns möjligheten att neka eleven att få övningsköra. När en elev övningskör är det
alltid läraren/ förarprövaren eller apl-handledaren som sitter bredvid som har det yttersta
ansvaret. Med andra ord, den som utövar uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
övningskörning.158
4.2 Övningskörning inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon
När eleven har påbörjat sitt inriktningsval under sitt andra läsår finns möjligheten för skolan att
erbjuda övningskörning för körkortsbehörighet B (personbil) under förutsättning att eleven har
ett körkortstillstånd och att det är en del av undervisningen i en kurs.159
Övningskörning får ske inom följande ämne och kurser för inriktningen anläggningsfordon:
•

Anläggningsfordon160; anläggningsförare 1, 200 gymnasiepoäng, och anläggningsförare
2, 200 gymnasiepoäng

Multibemanning innebär att flera förare framför ett färdskrivarpliktigt fordon i skift och kan genom det utnyttja
30 timmars regeln i stället som normalt 24 timmar mellan viloperiod/er. Mer information i EG-förordning nr
561/2006.
157 7 § TSFS 2013:117.
158 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
159 Kommentaren till Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan (SKOLFS
2011:161).
160 SKOLFS 2011:161.
156
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Finns det några andra möjligheter att övningsköra?
Nej, inom bygg- och anläggningsprogrammet är det inte möjligt att övningsköra inom några
andra kurser än ovanstående. Förutsättningen för övningskörning är att eleven är behörig och
antagen och läser de kurser som utbildningen omfattar samt har ett körkortstillstånd (se ovan).
Krav på läraren/apl-handledaren vid övningskörning
I 4 kap. körkortsförordningen anges vilka krav som ställs på läraren/apl-handledaren vid
övningskörning.161
Tänk på
• Eleven måste inneha ett körkortstillstånd för körkortsbehörighet B (behöver inte medföra
bevis om körkortstillstånd i fordonet).
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Övningskörningsskylt med vit text ÖVNINGSKÖR på röd botten med vit ram ska
användas vid övningskörning.162
Hinder för övningskörning
Det är alltid skolan och ytterst läraren, förarprövaren eller apl-handledaren som bestämmer om
en elev får övningsköra eller inte. Om läraren, förarprövaren eller apl-handledaren bedömer att
eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt
beteende finns möjligheten att neka eleven att få övningsköra. När en elev övningskör är det
alltid läraren/ förarprövaren eller apl-handledaren som sitter bredvid som har det yttersta
ansvaret. Med andra ord den som utövar uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
övningskörning.163
Kan en elev examineras för körkortsbehörighet B inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon?
Nej, eleven kan inte examineras för körkortsbehörighet B inom bygg- och
anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon utan hänvisas till Trafikverket för
examination (mer information i kapitel 3 förarprövning under rubriken bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning anläggningsfordon).
4.3 Övningskörning inom naturbruksprogrammet, alla inriktningar
Under förutsättning att eleven är behörig och antagen till naturbruksprogrammet, har skolan
möjlighet att erbjuda övningskörning för traktorkort.
Övningskörning får ske under förutsättning att det är en del av undervisningen inom följande
ämne och kurs:164
•

Naturbruk165; naturbruk, 200 gymnasiepoäng

4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
1 §, 5 § TSFS 2010:81.
163 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
164 4 kap. 1 § KKF (1998:980).
165 SKOLFS 2010:190.
161
162
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Finns det några andra möjligheter att övningsköra?
Nej, inom naturbruksprogrammet är det inte möjligt att övningsköra inom några andra kurser än
ovanstående. Förutsättningen för övningskörning är att eleven är behörig och antagen och läser
de kurser som utbildningen omfattar samt har ett körkortstillstånd (se ovan).
Krav på läraren/apl-handledaren vid övningskörning
I 4 kap. körkortsförordningen anges vilka krav som ställs på läraren/apl-handledaren vid
övningskörning.166
Tänk på
• Eleven måste inneha körkortstillstånd för traktorkort (behöver inte medföra bevis om
körkortstillstånd i fordonet).
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Övningskörningsskylt med vit text ÖVNINGSKÖR på röd botten med vit ram ska
användas vid övningskörning.167
Hinder för övningskörning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som bestämmer om
en elev får övningsköra eller inte. Om läraren, förarprövaren eller handledaren bedömer att
eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt
beteende finns möjligheten att neka eleven att få övningsköra. När en elev övningskör är det
alltid läraren/ förarprövaren eller apl-handledaren som sitter bredvid som har det yttersta
ansvaret. Med andra ord den som utövar uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
övningskörning.168
4.4 Övningskörning för elever inom introduktionsprogram
Eftersom skolan kan erbjuda en elev, under sina studier på ett introduktionsprogram, möjligheten
att samtidigt läsa nationella kurser till exempel inom fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport, eller bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon, eller
naturbruksprogrammet kan det bli aktuellt med övningskörning.
Under förutsättning att eleven läser någon av nedanstående kurser och innehar ett
körkortstillstånd för aktuell behörighet och att det är en del av undervisningen är det möjligt att
övningsköra.
Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser för fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport yrkesutgången lastbilsförare:169
I följande ämnen och kurser ingår förarutbildning för yrkesutgången lastbilsförare:170
•

Transportteknik171; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,

4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
1 §, 5 § TSFS 2010:81.
168 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
169 6 kap 3 § p. 8 TSFS 2012:41.
170 6 kap. 3 § p. 8 TSFS 2012:41.
171 SKOLFS 2010:226.
166
167
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•
•

Godshantering172; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter173; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik174; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
I följande ämnen och kurser ingår förarutbildning för yrkesutgången bussförare:175
•
•

Transportteknik176; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Persontransporter177; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik178; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser för bygg- och anläggningsprogrammet,
inriktning anläggningsfordon:
•

Anläggningsfordon179; anläggningsförare 1, 200 gymnasiepoäng, och anläggningsförare
2, 200 gymnasiepoäng

Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser för naturbruksprogrammet:
•

Naturbruk180; naturbruk, 200 gymnasiepoäng

Finns det några andra möjligheter att övningsköra?
Nej, för en elev inom ett introduktionsprogram är det inte möjligt att övningsköra inom några
andra kurser än ovanstående. Förutsättning för att kunna övningsköra är att eleven läser någon av
ovanstående kurser (se ovan) samt har ett körkortstillstånd.
Krav på läraren/apl-handledaren vid övningskörning
I 4 kap. körkortsförordningen anges vilka krav som ställs på läraren/apl-handledaren vid
övningskörning.181
Tänk på
• Eleven måste ha ett körkortstillstånd för aktuell behörighet (behöver inte medföra bevis
om körkortstillstånd i fordonet).

SKOLFS 2010:218.
SKOLFS 2010:219.
174 SKOLFS 2010:226.
175 6 kap. 3 § p. 9 TSFS 2012:41.
176 SKOLFS 2010:226.
177 SKOLFS 2010:225.
178 SKOLFS 2010:226.
179 SKOLFS 2011:161.
180 SKOLFS 2010:190.
181 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
172
173
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•
•

•

•
•
•

Eleven kan aldrig examineras för en körkortsbehörighet eller yrkesförarkompetens inom
ett introduktionsprogram. (mer information i kapitel 1, under rubriken introduktionsprogram)
En förarprövare kan tillgodoräkna sig undervisningstiden för en introduktionselevs
studietid under förutsättning att eleven når behörighet och blir antagen till fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport under sin studietid (förarprövaren bör
ha deltagit under minst 40 procent av undervisningstiden för aktuell körkortsbehörighet).
Övriga bestämmelser runt övningskörning se mer information under respektive program i
detta kapitel beroende på vilken kurs eleven läser och ur vilket nationellt program kursen
normalt sett hör hemma (fordons- och transportprogrammet, bygg- och
anläggningsprogrammet eller naturbruksprogrammet).
Övningskörningsskylt med vit text ÖVNINGSKÖR på röd botten med vit ram ska
användas vid övningskörning.182
Id-handling bör medföras under övningskörning.
Intyg bör medföras under övningskörning som visar att eleven har rätt att övningsköra
enligt 4 kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan under rubriken: Förarkort till
den digitala färdskrivaren).

Förarkort till den digitala färdskrivaren
Transportstyrelsen kommer att kräva in ett intyg i samband med en ansökan om förarkort från
eleven.183 Intyget ska visa att eleven har rätt att övningsköra enligt 4 kap. 1 §
körkortsförordningen. Lämpligt är att ansökningsblanketten för förarkort fylls i, i samband med
fotografering hos Trafikverket.
Av intyget ska det framgå:
•Namn och person- eller samordningsnummer (sökanden)
•Skola
•Program
•Befattning på den som intygar (det är den som är ansvarig för utbildningen som ska intyga enligt
7 § TSFS 2013:117)
•Underskrift av den som intygar.
En kopia av ovanstående intyg bör medföras vid övningskörning med tyngre
körkortsbehörigheter (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE och D1E) för att underlätta vid en eventuell
poliskontroll.
Hinder för övningskörning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som bestämmer om
en elev får övningsköra eller inte. Om läraren/förarprövaren eller apl-handledaren bedömer att
eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt
beteende finns möjligheten att neka eleven att få övningsköra. När en elev övningskör är det
alltid läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som sitter bredvid som har det yttersta
ansvaret. Med andra ord den som utövar uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
övningskörning.184

1 §, 5 § TSFS 2010:81.
7 § TSFS 2013:117.
184 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
182
183
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4.5 Övningskörning för elever inom gymnasiesärskolan
En elev inom gymnasiesärskolan har möjlighet att genomföra enstaka kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon, och naturbruksprogrammet om skolan anser att eleven har förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen och innehar körkortstillstånd.
Under förutsättning att eleven läser någon av nedanstående kurser och innehar ett
körkortstillstånd för aktuell behörighet och att det är en del av undervisningen är det möjligt att
övningsköra för körkortsbehörighet B (personbil) eller traktorkort (endast kursen naturbruk).
Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser som ligger inom fordons- och
transportprogrammet:185
•

Transportteknik186; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng,

Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser som ligger inom bygg- och
anläggningsprogrammet:187
•

Anläggningsfordon188; anläggningsförare 1, 200 gymnasiepoäng, och anläggningsförare
2, 200 gymnasiepoäng

Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser som ligger inom
naturbruksprogrammet:189
•

Naturbruk190, naturbruk, 200 gymnasiepoäng

Finns det några andra möjligheter att övningsköra?
Nej, för en elev inom gymnasiesärskolan är det inte möjligt att övningsköra inom några andra
kurser än ovanstående. Förutsättning för att kunna övningsköra är att eleven läser någon av
ovanstående kurser samt har ett körkortstillstånd (se ovan).
Krav på läraren/apl-handledaren vid övningskörning
I 4 kap. körkortsförordningen anges vilka krav som ställs på läraren/apl-handledaren vid
övningskörning.191
Tänk på
• Eleven måste inneha ett körkortstillstånd för aktuell behörighet (behöver inte medföra
bevis om körkortstillstånd i fordonet).192
• Eleven kan endast tillgodogöra sig kunskaper för körkortsbehörighet B inom
gymnasiesärskolan.193

SKOLFS 2010:41, 6 kap. 3 § p. 8 TSFS 2012:41.
SKOLFS 2010:226.
187 SKOLFS 2010:39.
188 SKOLFS 2011:161.
189 SKOLFS 2010:46.
190 SKOLFS 2010:190.
191 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
192 4 kap. 1-4 §§ KKF (1998:980).
193 6 kap. 3 § p. 7 TSFS 2012:41.
185
186
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•
•

Eleven kan aldrig examineras för en körkortsbehörighet eller yrkesförarkompetens inom
gymnasiesärskolan (mer information i 1.5 Förarutbildning för elever inom gymnasiesärskolan).194
Id-handling bör medföras under övningskörning.

Hinder för övningskörning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som bestämmer om
en elev får övningsköra eller inte. Om läraren/förarprövaren eller apl-handledaren bedömer att
eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt
beteende finns möjligheten att neka eleven att få övningsköra. När en elev övningskör är det
alltid läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som sitter bredvid som har det yttersta
ansvaret. Med andra ord den som utövar uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
övningskörning.195
4.6 Övningskörning inom kommunal vuxenutbildning
När en elev går en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning har eleven möjlighet att
övningsköra inom utbildningen under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd och att det
är en del av undervisningen på en nationell kurs.
Övningskörning får ske inom följande ämnen och kurser för yrkesförare godstransporter:196
•
•
•

Transportteknik197; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Godstransporter198; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
Godshantering199; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik200; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
Utöver ovanstående kurser får eleven övningsköra inom följande kurser för yrkesförare
persontransporter:201
•
•

Transportteknik202; yrkestrafik – vux 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter203; persontrafik – vux 200 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik204; fordonskombinationer – persontransporter 100 gymnasiepoäng.

6 kap. 3 § p. 7-9 TSFS 2012:41, 3 kap. 1 § p. 2a TSFS 2010:36, 3 kap. 1 § p. 3 TSFS 2012:146.
4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
196 6 kap. 3 § p. 10 TSFS 2012:41.
197 SKOLFS 2010:226.
198 SKOLFS 2010:219.
199 SKOLFS 2010:218.
200 SKOLFS 2010:226.
201 6 kap. 3 § p. 11 TSFS 2012:41.
202 SKOLFS 2010:226.
203 SKOLFS 2010:225.
204 SKOLFS 2010:226.
194
195
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Finns det några andra möjligheter att övningsköra?
Nej, inom kommunal vuxenutbildning är det inte möjligt att övningsköra inom några andra
kurser än ovanstående. Förutsättningen för övningskörning är att eleven är behörig och antagen
och läser de kurser som utbildningen omfattar (se ovan) samt ett körkortstillstånd.
Krav på läraren/apl-handledaren vid övningskörning
I 4 kap. körkortsförordningen anges vilka krav som ställs på läraren/apl-handledaren vid
övningskörning.205
Tänk på
• Eleven måste inneha ett svenskt körkort för behörighet B.
• Eleven måste inneha ett körkortstillstånd för aktuell behörighet (behöver inte medföra
bevis om körkortstillstånd i fordonet).
• Övningskörning med fordon som kräver behörigheten C1E, CE, D1E eller DE får inte
ske innan de kunskaper och färdigheter som krävs för behörighet för dragfordonet har
uppnåtts.206
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Intyg bör medföras under övningskörning som visar att eleven har rätt att övningsköra
enligt 4 kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan under rubriken: Förarkort till
den digitala färdskrivaren).
Registrering av kör- och vilotider i samband med övningskörning
Det finns inga regler som föreskriver att elev i samband med övningskörning på skolan med
skolans fordon måste registrera sin kör- och vilotid. Det kan däremot vara bra att börja använda
färdskrivaren under övningskörning i ett pedagogiskt syfte.
Vid apl på ett transportföretag finns särskilda regler för företaget att följa när det gäller att
redovisa kör- och vilotider. Eleven ska vid framförandet av tunga fordon som har färdskrivare
registrera sin kör- och vilotid när han eller hon sitter vid ratten (kortplats 1). Handledare som
sitter bredvid registrerar sin tid som aktivt arbete (kortplats 2). Elevens förarkortsregistrering ska
redovisas till transportföretaget. Det är inte tillåtet att tillämpa multibemanning
(flerförarsystem).207
Förarkort till den digitala färdskrivaren
Transportstyrelsen kommer att kräva in ett intyg i samband med en ansökan om förarkort från
eleven.208 Intyget ska visa att eleven har rätt att övningsköra enligt 4 kap. 1 §
Körkortsförordningen. Lämpligt är att ansökningsblanketten för förarkort fylls i, i samband med
fotografering hos Trafikverket.
Av intyget ska det framgå:
•Namn och person- eller samordningsnummer (sökanden)
•Skola
•Vilken yrkesförarutbildning eleven genomgår (transportslag)

4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
4 kap. 2 § KKF (1998:980).
207 Multibemanning innebär att flera förare framför ett färdskrivarpliktigt fordon i skift och kan genom det utnyttja
30 timmars regeln i stället som normalt 24 timmar mellan viloperiod/er. Mer information i EG-förordning nr
561/2006.
208 7 § TSFS 2013:117.
205
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•Befattning på den som intygar (det är den som är ansvarig för utbildningen som ska intyga enligt
7 § TSFS 2013:117)
•Underskrift av den som intygar.
En kopia av ovanstående intyg bör medföras vid övningskörning med tyngre
körkortsbehörigheter (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE och D1E) för att underlätta vid en eventuell
poliskontroll.
Hinder för övningskörning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som bestämmer om
en elev får övningsköra eller inte. Om läraren/förarprövaren eller handledaren bedömer att
eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt
beteende finns möjligheten att neka eleven att få övningsköra. När en elev övningskör är det
alltid läraren/förarprövaren eller apl-handledaren som sitter bredvid som har det yttersta
ansvaret. Med andra ord den som utövar uppsikt över övningskörningen anses som förare vid
övningskörning.209

209

4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
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Kapitel 5. Körträning enligt lagen (2007:1157) om
yrkesförarkompetens inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning

Inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, och yrkesförarutbildning inom
kommunal vuxenutbildning finns det möjlighet att tillgodogöra sig yrkesförarkompetens för
lastbil (godstransporter med lastbil) eller buss (persontransporter med buss) beroende på vilken
yrkesutgång eleven väljer. Ett av kraven som ska uppfyllas för att examineras för en
yrkesförarkompetens är att genomgå körträning. I vissa fall kan en elev inom ett
introduktionsprogram genomgå körträning.
Yrkeskompetensbevis är ett krav för att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil
eller buss. För att kunna examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens måste man bland
annat genomföra minst 20 timmars körträning (gymnasieskolan) eller minst 10 timmars
körträning (kommunal vuxenutbildning).210 Körträning innebär en körning som är
yrkesinriktad och på en mer avancerad nivå än övningskörning för en
körkortsbehörighet.211 Eftersom en elev inom ett introduktionsprogram kan läsa kurser ur
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, kan körträning förekomma när eleven
läser någon av kurserna där samråd skett mellan Transportstyrelsen och Skolverket.
Övningskörning eller körträning. Hur fungerar det i praktiken?
Det är ingen konflikt mellan övningskörning (körkortslagen) och körträning (förordningen om
yrkesförarkompetens). Syftet med körträning är en mer avancerad körning än den
övningskörning som syftar till en körkortsbehörighet C eller körkortsbehörighet D.
Viktigt är att det finns ett tydligt mål med övningskörningen eller körträningen och att detta
dokumenteras fortlöpande.212 Med andra ord kan körträning ske när som helst under elevens
utbildning i kurserna som beskrivs i detta kapitel. Eleven kan inte tillgodogöra sig körträning
under sin apl213 eller i kursen fordonskombinationer eftersom denna kurs inte ligger till grund
för yrkesförarkompetens.
5.1 Körträning inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, är en yrkesutbildning där
Transportstyrelsens kursmål för körkortsbehörigheterna uppfylls genom att eleverna genomgår
ett antal nationella kurser som har varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen och uppfyller Transportstyrelsens kursplanemål för respektive
körkortsbehörighet. Dessa kurser ligger även till grund för elevens möjligheter att examineras för
yrkesförarkompetens. Undantaget är kurser som avser fordonskombinationer eftersom
yrkesförarkompetens avser dragfordonet (tung lastbil eller tung buss).
Körträning får ske inom följande ämnen och kurser inom fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport, för yrkesutgång lastbilsförare:214
•

Transportteknik215; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,

2 kap. 2-3 §§ YKF (2007:1470).
2 kap. 1 § YKF (2007:1470) bilagan till förordningen.
212 3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
213 4 kap. 3 § YKL (2007:1157).
214 4 kap. 3 § YKL (2007:1157).
215 SKOLFS 2010:226.
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•
•

Godshantering216; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter217; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng

Körträning får ske inom följande ämnen och kurser inom fordons- och transportprogrammet,
inriktning transport för yrkesutgång bussförare:218
•
•

Transportteknik219; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Persontransporter220; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng.

Finns det några andra möjligheter att körträna?
Det är inte möjligt att körträna inom andra kurser än ovanstående inom ramen för
gymnasieskolan.
Tänk på
• Ett grundkrav för att kunna examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens är att
eleven har genomfört körträning och att den är dokumenterad221
• Eftersom eleven inte innehar körkortsbehörigheten för fordonet gäller reglerna för
övningskörning.222
• Körträning kan endast genomföras när eleven sitter vid ratten och inte när eleven på
annat sätt är medföljande i fordonet223
• Körträning kan inte genomföras inom elevens apl eftersom den måste ske under uppsikt
av en lärare hos utbildningsanordnaren.224
• Kravet för körträning om eleven inte har körkortsbehörigheten B är att eleven har ett
körkortstillstånd.225
• Körträningen kan inte påbörjas innan eleven har påbörjat inriktning transport (år 2 i
elevens gymnasieutbildning).226
• Körträning kan inte tillämpas i kursen fordonskombinationer eftersom denna kurs inte
ligger till grund för yrkesförarkompetens.
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Intyg bör medföras under körträning som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan i rutan: Intyg att medföra under
körträning).
Registrering av kör- och vilotider i samband med körträning
Det finns inga regler som föreskriver att man i samband med körträning på skolan med skolans
fordon måste registrera sin kör- och vilotid. En elev som genomför körträning, som inte innehar
SKOLFS 2010:218.
SKOLFS 2010:219.
218 4 kap. 3 § YKL (2007:1157).
219 SKOLFS 2010:226.
220 SKOLFS 2010:225.
221 3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
222 2 kap. 5 § YKF (2007:1470).
223 2 kap. 5 § YKF (2007:1470).
224 4 kap. 3 § YKL (2007:1157).
225 4 kap. 1 § KKF (1998:980).
226 4 kap. 2 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
216
217
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körkort för fordonet, är undantagen från kraven i förordningen om kör- och vilotider samt
färdskrivare m.m.227 Flera goda exempel pekar däremot på att man använder färdskrivaren under
körträning i pedagogiskt syfte.
Intyg att medföra under körträning
Intyg bör medföras under körträningen228 som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen. Detta för att underlätta vid en eventuell poliskontroll.
(Detta intyg avser samma intyg som beskrivs i kapitel 4.1 Övningskörning inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, under rubriken: Förarkort till den digitala färdskrivaren).
Hinder för körträning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren som bestämmer om en elev får körträna
eller inte. Om läraren/förarprövaren bedömer att eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert
sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt beteende finns möjligheten att neka eleven att få
körträna.229 När en elev körtränar är det alltid läraren/förarprövaren som sitter bredvid som har
det yttersta ansvaret. Vid körträning med elev som inte har körkortsbehörighet för fordonet gäller
bestämmelserna om övningskörning enligt körkortslagen.230
5.2 Körträning inom introduktionsprogram
En elev har möjlighet att, under sina studier på ett introduktionsprogram läsa nationella kurser de
kurser som till exempel ingår i fordons- och transportprogrammet, inriktning transport. Därför
kan det i vissa fall vara aktuellt med körträning för eleven.
Under förutsättning att eleven läser någon av nedanstående kurser och innehar körkortstillstånd
för aktuell behörighet och att det är en del av undervisningen är det möjligt att körträna.
Körträning får ske inom följande ämnen och kurser mot yrkesutgång lastbilsförare:231
•
•
•

Transportteknik232; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Godshantering233; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter234; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng

Man får utöver ovanstående kurser körträna inom följande kurser mot yrkesutgången
bussförare:235
•

Persontransporter236; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng

2 kap. förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
4 kap. 3 § andra stycket YKL (2007:1157).
229 3 kap. 2 §, 5 § KKL (1998:488).
230 4 kap. 2a § KKL (1998:488), 4 kap. 3 § andra stycket YKL (2007:1157).
231 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
232 SKOLFS 2010:226.
233 SKOLFS 2010:218.
234 SKOLFS 2010:219.
235 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
236 SKOLFS 2010:225.
227
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Finns det några andra möjligheter att körträna?
Det är inte möjligt att körträna inom andra kurser än ovanstående inom ramen för
gymnasieskolan.
Tänk på
• Ett grundkrav för att kunna examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens är
eleven har genomfört körträning och att den är dokumenterad237
• Eftersom eleven inte innehar körkortsbehörigheten för fordonet gäller reglerna för
övningskörning.238
• Körträning kan endast genomföras när eleven sitter vid ratten och inte när eleven på
annat sätt är medföljande i fordonet.239
• Körträning kan inte genomföras inom elevens apl eftersom den måste ske under uppsikt
av en lärare hos utbildningsanordnaren.240
• Kravet för körträning om eleven inte har körkortsbehörigheten B (personbil) är att eleven
har ett körkortstillstånd.241
• Eleven kan aldrig examineras för en körkortsbehörighet eller yrkesförarkompetens
inom ett introduktionsprogram (mer information kap 1 introduktionsprogram).242
• Körträning kan inte tillämpas i kursen fordonskombinationer eftersom denna kurs inte
ligger till grund för yrkesförarkompetens.
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Intyg bör medföras under körträning som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan i rutan: Intyg att medföra under
körträning).
Registrering av kör- och vilotider i samband med körträning
Det finns inga regler som föreskriver att i samband med körträning på skolan med skolans
fordon måste registrera sin kör- och vilotid. En elev som genomför körträning, som inte innehar
körkort för fordonet, är undantagen från kraven i förordningen om kör- och vilotider samt
färdskrivare m.m.243 Flera goda exempel pekar däremot på att man använder färdskrivaren under
körträning i pedagogiskt syfte.
Intyg att medföra under körträning
Intyg bör medföras under körträningen244 som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen. Detta för att underlätta vid en eventuell poliskontroll.
(Detta intyg avser samma intyg som beskrivs i kapitel 4.1 Övningskörning inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, under rubriken: Förarkort till den digitala färdskrivaren).
Hinder för körträning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren som bestämmer om en elev får körträna
eller inte. Om läraren/förarprövaren bedömer att eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert
3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
2 kap. 5 § YKF (2007:1470).
239 2 kap. 5 § YKF (2007:1470).
240 4 kap. 3 § YKL (2007:1157).
241 4 kap. 1 § KKF (1998:980).
242 6 kap. 3 § p. 7-9 TSFS 2012:41.
243 2 kap. förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
244 4 kap. 3 § andra stycket YKL (2007:1157).
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sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt beteende finns möjligheten att neka eleven att få
körträna.245 När en elev körtränar är det alltid läraren/förarprövaren som sitter bredvid som har
det yttersta ansvaret. Vid körträning med elev som inte har körkortsbehörighet för fordonet gäller
bestämmelserna om övningskörning enligt körkortslagen.246
5.3 Körträning inom kommunal vuxenutbildning
När eleven går någon av följande utbildningar inom kommunal vuxenutbildning finns
möjligheten att körträna inom utbildningen under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd
och att det är en del av undervisningen.
Inom kommunal vuxenutbildning får körträning ske inom följande utbildningar
•
•

Yrkesförare godstransporter
Yrkesförare persontransporter

Körträning får ske inom följande ämnen och kurser för yrkesförare godstransporter:
•
•
•

Transportteknik247; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Godstransporter248; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
Godshantering249; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng

Körträning får ske inom följande ämnen och kurser för yrkesförare persontransporter:
•
•

Transportteknik250; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter251; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng,

Finns det några andra möjligheter att körträna?
Det är inte möjligt att körträna inom andra kurser än ovanstående inom ramen för kommunal
vuxenutbildning. Förutsättningen för körträning är att eleven är behörig och antagen och läser de
kurser som utbildningen omfattar (se ovan). Eftersom eleven inte innehar körkortsbehörigheten
för fordonet (lastbil alternativt buss) gäller reglerna för övningskörning.
Tänk på
• Ett grundkrav för att kunna examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens är
eleven har genomfört körträning och att den är dokumenterad.
• Eftersom eleven inte innehar körkortsbehörigheten för fordonet gäller reglerna för
övningskörning.252
• Körträning kan endast genomföras när eleven sitter vid ratten.
• Körträning kan inte genomföras inom elevens apl eftersom den måste ske under uppsikt
av en lärare hos utbildningsanordnaren.

3 kap. 2 §, 5 § KKL (1998:488).
4 kap. 2a § KKL (1998:488), 4 kap. 3 § andra stycket YKL (2007:1157).
247 SKOLFS 2010:226.
248 SKOLFS 2010:219.
249 SKOLFS 2010:218.
250 SKOLFS 2010:226.
251 SKOLFS 2010:225.
252 2 kap. 5 § YKF (2007:1470).
245
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•
•
•

Körträning kan inte tillämpas i kursen fordonskombinationer eftersom denna kurs inte
ligger till grund för yrkesförarkompetens.
Id-handling bör medföras under övningskörning.
Intyg bör medföras under körträning som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan i rutan: Intyg att medföra under
körträning).

Registrering av kör- och vilotider i samband med körträning
Det finns inga regler som föreskriver att man i samband med körträning på skolan med skolans
fordon måste registrera sin kör- och vilotid. En elev som genomför körträning, som inte innehar
körkort för fordonet, är undantagen från kraven i förordningen om kör- och vilotider samt
färdskrivare m.m.253 Flera goda exempel pekar däremot på att man använder färdskrivaren under
körträning i pedagogiskt syfte.
Intyg att medföra under körträning
Intyg bör medföras under körträningen254 som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen. Detta för att underlätta vid en eventuell poliskontroll.
(Detta intyg avser samma intyg som beskrivs i kapitel 4.6 Övningskörning inom kommunal vuxenutbildning,
under rubriken: Förarkort till den digitala färdskrivaren).
Hinder för körträning
Det är alltid skolan och ytterst läraren/förarprövaren som bestämmer om en elev får körträna
eller inte. Om läraren/förarprövaren bedömer att eleven inte framför fordonet på ett trafiksäkert
sätt eller på annat sätt uppvisar ett olämpligt beteende finns möjligheten att neka eleven att få
körträna.255 När en elev körtränar är det alltid läraren/förarprövaren som sitter bredvid som har
det yttersta ansvaret. Vid körträning med elev som inte har körkortsbehörighet för fordonet gäller
bestämmelserna om övningskörning enligt körkortslagen.256

2 kap. förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
4 kap. 3 § andra stycket YKL (2007:1157).
255 3 kap. 2 §, 5 § KKL (1998:488).
256 4 kap. 2a § KKL (1998:488), 4 kap. 3 § andra stycket YKL (2007:1157).
253
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Kapitel 6. Yrkesförarkompetens inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning

Inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport och på yrkesförarutbildningar
inom kommunal vuxenutbildning kan en elev tillgodogöra sig yrkesförarkompetens för lastbil
eller för buss. Förutom att eleven måste inneha körkortsbehörighet C eller körkortsbehörighet D
är yrkesförarkompetens ett krav för att få utföra gods- eller persontransporter med tung lastbil
eller buss. Utbildning för yrkesförarkompetens är integrerat i de ämnen- och kurser som
listas nedan.
Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och
skicklighet. Enligt lagen om yrkesförarkompetens ska alla förare ha den kompetens som är
nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter
godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis.257
Utbildningen för yrkesförarkompetens är integrerad inom följande ämnen och kurser inom
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport för yrkesutgången lastbilsförare:
•
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen258; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik259; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik260; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Godshantering261; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter262; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng

Utbildningen för yrkesförarkompetens är integrerad inom följande ämnen och kurser inom
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport för yrkesutgången bussförare:
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen263; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik264; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik265; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Persontransporter266; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng.

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens.
SKOLFS 2010:216.
259 SKOLFS 2010:217.
260 SKOLFS 2010:226.
261 SKOLFS 2010:218.
262 SKOLFS 2010:219.
263 SKOLFS 2010:216.
264 SKOLFS 2010:217.
265 SKOLFS 2010:226.
266 SKOLFS 2010:225.
257
258
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Utbildningen för yrkesförarkompetens är integrerad inom följande ämnen och kurser inom
kommunal vuxenutbildning för yrkesutgången lastbilsförare:
•
•
•

Transportteknik267; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Godstransporter268; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
Godshantering269; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng.

Utbildningen för yrkesförarkompetens är integrerad inom följande ämnen och kurser inom
kommunal vuxenutbildning för yrkesutgången bussförare:
•
•

Transportteknik270; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter271; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng.

Under förutsättning att eleven kan tillgodogöra sig utbildningen i dessa kurser (något av
ovanstående alternativ) har skolans förarprövare möjlighet att examinera och rapportera eleven
för ett yrkeskompetensbevis (se mer information i kapitel 9. Examination av yrkesförarkompetens och olika
körkortsbehörigheter inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).
Om skolan inte har en förarprövare måste det finnas en YKB-utbildningsrapportör som
rapporterar genomförd YKB-utbildning till Transportstyrelsen.272 När yrkesförarkompetensutbildningen är rapporterad får eleven därefter avlägga prov på Trafikverket.
6.1 Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Kunskapsmålen för yrkesförarkompetens är inarbetade i de kurser som har varit föremål för
samråd mellan Skolverket och Transportstyrelsen. Dessa kurser tar höjd för kravet enligt lagen
om yrkesförarkompetens för grundläggande behörighet om eleven är under 21 år för
lastbilsförare och under 23 år för bussförare och har slutfört utbildningen på fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport.
Under förutsättning att eleven har uppnått grundläggande yrkesförarkompetens i gymnasieskolan
på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport omfattas eleven av bestämmelsen i
körkortslagen, som innebär att eleven kan examineras för körkortsbehörighet C alternativt
körkortsbehörighet D redan vid 18 års ålder.273
I nedanstående kurser är 280 timmars grundutbildning för yrkesförarkompetens integrerat (krav
enligt lagen om yrkesförarkompetens om eleven är under 21 år).
Kunskapsmålen är integrerade i följande kurser för yrkesutgång lastbilsförare:
• Fordons- och transportbranschen274; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
• Fordonsteknik275; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
SKOLFS 2010:226.
SKOLFS 2010:219.
269 SKOLFS 2010:218.
270 SKOLFS 2010:226.
271 SKOLFS 2010:225.
272 3 kap. TSFS 2010:36 med ändringar i TSFS 2012:146.
273 3 kap. 1a § körkortslagen (1998:488).
274 SKOLFS 2010:216.
275 SKOLFS 2010:217.
267
268
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•
•
•

Transportteknik276; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Godshantering277; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter278; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng

Kunskapsmålen är integrerade i följande kurser för yrkesutgång bussförare:
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen279; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik280; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik281; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Persontransporter282; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng

Särskilda regler för yrkesförarkompetens när det gäller buss
Under förutsättning att eleven har uppnått grundläggande yrkesförarkompetens vid fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport (yrkesutgången bussförare) krävs att eleven fyllt 18 år
för att bli examinerad för yrkesförarkompetens. Eleven omfattas då av bestämmelsen i
körkortslagen som innebär att denne kan examineras för körkortsbehörighet D redan vid 18 års
ålder, dock med villkorskod 108283 på körkortet. Om en elev av något skäl skulle ha uppnått 20
års ålder vid examination och rapportering av yrkesförarkompetens får eleven ingen villkorskod
på körkortet.284
En elev som avslutat sin yrkesförarutbildning och har examinerats för yrkesförarkompetens för
persontransporter och körkortsbehörighet D, kan framföra en buss som kräver
körkortsbehörighet D1.285 I detta fall finns det inga begränsningar utifrån lagen om
yrkesförarkompetens om vilken typ av trafik föraren får utföra exempelvis när det gäller sträckans
längd, linjetrafik, skolbuss eller beställningstrafik.286 När det gäller körkort med villkorskod 108
regleras endast framförandet av bussar som kräver körkortsbehörighet D.287

SKOLFS 2010:226.
SKOLFS 2010:218.
278 SKOLFS 2010:219.
279 SKOLFS 2010:216.
280 SKOLFS 2010:217.
281 SKOLFS 2010:226.
282 SKOLFS 2010:225.
283 Persontransporter med buss får utföras från och med 20 års ålder. Sådana transporter får även utföras från och med 18 års ålder, om
fordonet
– körs utan passagerare, eller
– används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
284 3 kap. 5 §, andra stycket YKL (2007:1157)
285 D1 = Buss för max 16 passagerare och max 8 meter fordonslängd.
286 Eftersom begränsningen enligt 3 kap. 1a § KKL gäller endast bussar som kräver körkortsbehörigheten D.
287 D = Alla bussar oavsett antal passagerare.
276
277
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Tänk på
• Ett grundkrav för att kunna examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens är att
eleven har genomfört körträning och att den är dokumenterad (se mer i kapitel 5 Körträning
enligt lagen om yrkesförarkompetens inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).288
• En förarprövare eller en YKB-utbildningsrapportör kan endast rapportera 280
timmars grundutbildning yrkesförarkompetens för en elev på fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport.289
• En skola som inte har egen anställd förarprövare kan endast rapportera att utbildningen
för yrkesförarkompetens är genomförd (YKB-utbildningsrapportör). Eleven kan i detta
fall endast examineras genom prov på Trafikverket.
• Om en elev prövar en kurs enligt Skolverkets författningar får inte skolans förarprövare
examinera för yrkesförarkompetens. Eleven kan endast examineras genom kunskapsprov
för yrkesförarkompetens och förarprov för körkort vid Trafikverket (se mer i kapitel 10.
Prövning av kurs inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning i samband med
förarutbildning).
• Det finns inga möjligheter att examinera en elev för yrkesförarkompetens för mer än ett
transportslag (godstransporter eller persontransporter) inom elevens gymnasieutbildning.
Detta är omöjligt på grund av att kurserna som skulle krävas helt enkelt inte får plats
inom programstrukturen (2500 gymnasiepoäng)290 (se mer i kapitel 3, underrubrik 3.1.
Examination av yrkesförarkompetens eller för körkortsbehörigheter för fler än ett transportslag).
6.2 Yrkesförarkompetens inom kommunal vuxenutbildning
Kunskapsmålen för yrkesförarkompetens är integrerat i de kurser som har varit föremål för
samråd mellan Skolverket och Transportstyrelsen. Dessa kurser tar höjd för kravet på förkortad
grundutbildning enligt lagen om yrkesförarkompetens. För att kunna examineras för
yrkesförarkompetens inom kommunal vuxenutbildning måste eleven ha fyllt 21 år när
utbildningen är slutförd. Rapportering av genomförd yrkesförarkompetensutbildning kan dock
ske även om eleven inte fyllt 21 år men blir giltig tidigast när eleven uppnått rätt ålder
tillsammans med genomfört förarprov på aktuell körkortsbehörighet beroende på vad som
avses, körkortsbehörighet C eller D.
Yrkesförarutbildningen godstransporter
Under förutsättning att eleven har genomfört förkortad grundutbildning för yrkesförarkompetens
inom kommunal vuxenutbildning krävs att eleven har fyllt 21 år för att kunna bli examinerad för
yrkesförarkompetens.
I nedanstående kurser är 140 timmars grundutbildning för yrkesförarkompetens integrerat
(krav enligt lagen om yrkesförarkompetens om eleven har fyllt 21 år eller är äldre).
Kunskapsmålen är integrerade i följande kurser för yrkesutgång lastbilsförare:
•
•

Transportteknik291; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Godstransporter292; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,

2 kap. 2-3 §§ YKF (2007:1470), 3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
2 kap. 2 § YKF (2007:1470).
290 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, SKOLFS 2010:41, SKOLFS 2010:219, SKOLFS 2010:225.
291 SKOLFS 2010:226.
292 SKOLFS 2010:219.
288
289
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•

Godshantering293; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng.

Yrkesförarutbildningen persontransporter
Under förutsättning att eleven har genomfört förkortad grundutbildning för yrkesförarkompetens
inom kommunal vuxenutbildning krävs att eleven har fyllt 21 år för att kunna bli examinerad för
yrkesförarkompetens. Då kan eleven tillämpa undantaget från körkortslagen och examineras för
körkortsbehörighet D (buss) redan vid 21 års ålder dock med villkorskod 109294 på körkortet.
Kunskapsmålen är integrerade i följande kurser för yrkesutgång bussförare:
•
•

Transportteknik295; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter296; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng.

Särskilda regler för yrkesförarkompetens när det gäller buss
Under förutsättning att eleven har genomgått grundläggande yrkesförarkompetens inom en
yrkesförarutbildning krävs att eleven har fyllt 21 år för att kunna bli examinerad för
yrkesförarkompetens. Då kan även eleven, enligt undantaget i körkortslagen, examineras för
körkortsbehörighet D redan vid 21 års ålder, dock med villkorskod 109 på körkortet.
En elev som avslutat sin yrkesförarutbildning och har examinerats för körkortsbehörighet D och
yrkesförarkompetens, kan framföra en buss som kräver körkortsbehörighet D1.297 I detta fall
finns det inga begränsningar utifrån lagen om yrkesförarkompetens om vilken typ av trafik
föraren utför exempelvis sträckans längd, linjetrafik, skolbuss eller beställningstrafik.298 När det
gäller körkort med villkorskod 109 regleras endast framförandet av bussar som kräver
körkortsbehörighet D.299
Tänk på
• Ett grundkrav för att kunna examineras och rapporteras för yrkesförarkompetens är att
eleven har genomfört körträning och att den är dokumenterad (se mer i kapitel 5. Körträning
enligt lagen om yrkesförarkompetens inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).300
• En förarprövare eller en YKB-utbildningsrapportör kan endast rapportera 140
timmars förkortad grundutbildning yrkesförarkompetens för en elev på
yrkesförarutbildningarna inom kommunal vuxenutbildning.301
• En skola som inte har egen anställd förarprövare kan endast rapportera att utbildningen
för yrkesförarkompetens är genomförd (YKB-utbildningsrapportör). Eleven kan i detta
fall endast examineras genom prov på Trafikverket.
• Om en elev prövar en kurs inom yrkesförarutbildningen, eller validerar kunskaper i en
kurs enligt Skolverkets författningar får inte skolans förarprövare examinera för
yrkesförarkompetens. Eleven kan endast examineras genom kunskapsprov för
yrkesförarkompetens och förarprov för körkort vid Trafikverket (se mer i kapitel 10
SKOLFS 2010:218.
Villkorskod 109 betyder att persontransporter med buss får utföras från och med 23 års ålder. Sådana transporter får även utföras
från och med 21 års ålder, om fordonet används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
295 SKOLFS 2010:226.
296 SKOLFS 2010:225.
297 D1 = Buss för max 16 passagerare och max 8 meter fordonslängd.
298 Eftersom begränsningen enligt 3 kap. 1a § KKL gäller endast bussar som kräver körkortsbehörigheten D.
299 D = Alla bussar oavsett antal passagerare.
300 2 kap. 2-3 §§ YKF (2007:1470), 3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
301 2 kap. 3 § YKF (2007:1470).
293

294
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302
303

Prövning av kurs inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning i samband med
förarutbildning).
Det finns inga möjligheter att examinera en elev för yrkesförarkompetens för mer än ett
transportslag inom samma yrkesförarutbildning. Med andra ord finns det ingen möjlighet
att läsa kurser för både godstransporter och persontransporter inom samma utbildning302
(se mer i kapitel 3, underrubrik 3.1. Examination av yrkesförarkompetens eller för körkortsbehörigheter
för fler än ett transportslag).
Om en elev är under 21 år när han eller hon har slutfört sin yrkesförarutbildning inom
kommunal vuxenutbildning finns inga möjligheter att examineras för
yrkesförarkompetens eller körkortsbehörigheter.303

6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, SKOLFS 2010:41, SKOLFS 2010:219, SKOLFS 2010:225.
6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap 5 § p3 TSFS 2012:146.
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Kapitel 7. Körkortsbehörigheter inom gymnasieutbildning och
kommunal vuxenutbildning

På fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, och på yrkesförarutbildningar inom
kommunal vuxenutbildning finns det möjlighet för eleven att tillgodogöra sig kunskaper för en
eller flera körkortsbehörigheter och att bli rapporterad och examinerad inom utbildningen.
På bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon, kan det finnas möjlighet för
eleven att tillgodogöra sig kunskaper för körkortsbehörighet B om skolhuvudmannen erbjuder
detta.
I vissa fall kan även en elev inom ett introduktionsprogram och inom gymnasiesärskolan
tillgodogöra sig körkortsutbildning.
Fordons- och transportprogrammet och yrkesförarutbildningarna inom kommunal
vuxenutbildning
Att köra buss eller lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och
skicklighet. Inom fordon- och transportprogrammet, inriktning transport, och på
yrkesförarutbildningarna inom kommunal vuxenutbildning har elever möjlighet att tillgodogöra
sig alla de kunskaper som krävs för att kunna verka som yrkeschaufför inom godstransporter eller
persontransporter. För att verka som yrkesförare krävs det bland annat körkortsbehörighet för
olika tunga fordon. Utöver körkortsbehörigheter krävs det att eleven uppnått sådana
yrkeskunskaper under utbildningen som möjliggör en examination och rapportering för
yrkesförarkompetens (Se mer information i kapitel 6 Yrkesförarkompetens inom gymnasieskolan och
kommunal vuxenutbildning).
Bygg- och anläggningsprogrammet – inriktning anläggningsfordon
Inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon finns det en möjlighet för
skolan att erbjuda elever kunskaper och färdigheter som motsvarar körkortsbehörighet B
eftersom dessa elever i första hand ska kunna framföra en anläggningsmaskin på väg
(motorredskap klass 1 kräver körkortsbehörighet B).
Elever inom introduktionsprogram och gymnasiesärskolan
En elev inom ett introduktionsprogram eller gymnasiesärskolan kan i vissa fall tillgodogöra sig
delar av en körkortsutbildning under förutsättning att eleven läser kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, eller bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon.
Naturbruksprogrammet – alla inriktningar
Inom naturbruksprogrammet kan eleven endast tillgodogöra sig kunskaper för traktorkort.
7.1 Körkortsbehörigheter inom fordons- och transportprogrammet, inriktning
transport
Enligt körkortslagen ska man vara 21 år för att kunna få körkortsbehörigheten C och CE samt 24
år för körkortsbehörigheten D och DE.304 Om en elev genomgår fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, finns möjligheten att bli examinerad och rapporterad
för ovanstående körkortsbehörigheter redan vid 18 års ålder. En förutsättning för att det ska vara

304

3 kap. 1a § KKL (1998:488).
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möjligt är att eleven har genomgått en grundläggande utbildning för yrkesförarkompetens inom
gymnasieskolan.305
Utbildning för olika körkortsbehörigheter är integrerat i de kurser som har tagits fram i samråd
mellan Skolverket och Transportstyrelsen. Dessa kurser omfattar 1 400 plus 200 gymnasiepoäng
för yrkesutgången lastbilsförare eller 1 400 plus 100 gymnasiepoäng för yrkesutgången bussförare
inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport.
Kunskapsmålen för olika körkortsbehörigheter är integrerade i följande ämnen och kurser (1 600
gymnasiepoäng) för yrkesförare godstransporter:
•
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen306; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik307; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik308; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Godshantering309; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter310; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik311; Fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
Kunskapsmålen för olika körkortsbehörigheter är integrerade i följande ämnen och kurser (1500
gymnasiepoäng) för persontransporter:
•
•
•
•

Fordons- och transportbranschen312; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
Fordonsteknik313; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
Transportteknik314; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
Persontransporter315; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik316; Fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.

3 kap. 1a § p. 1-3 och tredje och fjärde stycket KKL.
SKOLFS 2010:216.
307 SKOLFS 2010:217.
308 SKOLFS 2010:226.
309 SKOLFS 2010:218.
310 SKOLFS 2010:219.
311 SKOLFS 2010:226.
312 SKOLFS 2010:216.
313 SKOLFS 2010:217.
314 SKOLFS 2010:226.
315 SKOLFS 2010:225.
316 SKOLFS 2010:226.
305
306
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Tänk på
• Det finns inga andra möjligheter att examineras för olika körkortsbehörigheter inom
gymnasieskolan än vad som beskrivs ovan.317
• På en skola som inte har egen förarprövare kan eleven endast examineras för olika
körkortsbehörigheter genom förarprov på Trafikverket.
• Om en elev prövar318 en kurs enligt Skolverkets regler, kan inte skolans anställda
förarprövare examinera och rapportera för körkortsbehörigheter. Eleven kan endast
examineras genom prov på Trafikverket319 (se mer information om prövning i kapitel 10.
Prövning av kurs och validering av kunskaper inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning,
och i kapitel 9. Examination av yrkesförarkompetens och olika körkortsbehörigheter inom
gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).
• Gymnasieinriktningen kan inte påbörjas innan andra året av elevens
gymnasieutbildning.320
• Det finns inga möjligheter att examinera en elev för körkortsbehörigheter för mer en ett
transportslag inom gymnasieskolan (lastbil alternativt buss). Med andra ord finns det
ingen möjlighet att plocka ihop ett kurspaket för både godstransporter och
persontransporter inom samma utbildning.321
• En förarprövare måste rapportera eleven för yrkesförarkompetens innan förarprövaren
kan examinera och rapportera körkortsbehörigheter för eleven (gäller ej
körkortsbehörighet B personbil).322
• En förarprövare kan aldrig examinera och rapportera en elev mer än en gång för en
specifik körkortsbehörighet. Situationen skulle kunna bli aktuell om eleven blir av med
sitt körkort under utbildningen. I sådana fall får måste eleven examineras genom prov på
Trafikverket.323
Endast för buss
• Under förutsättning att eleven har genomgått grundläggande yrkesförarkompetens vid
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport (yrkesutgång bussförare) krävs
18 år för att bli examinerad och rapporterad för yrkesförarkompetens. Då kan eleven
enligt bestämmelsen i körkortslagen, examineras och rapporteras för körkortsbehörighet
D redan vid 18 års ålder, dock med villkorskod 108 på körkortet.324
• Observera att en elev som avslutat sin yrkesförarutbildning och har examinerats och
rapporterats för yrkesförarkompetens för persontransporter och körkortsbehörighet D
kan framföra en buss som kräver körkortsbehörighet D1.325 I detta fall finns det inga
begränsningar utifrån lagen om yrkesförarkompetens om vilken typ av trafik föraren utför
exempelvis sträckans längd, linjetrafik, skolbuss eller beställningstrafik. När det gäller
körkort med villkorskod 108 regleras endast framförandet av bussar som kräver
körkortsbehörighet D. 326
6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, SKOLFS 2010:41, SKOLFS 2010:218, SKOLFS 2010:225.
8 kap. 24 - 25 §§ gymnasieförordningen (2010:2039).
319 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, antagen till yrkesutgång antingen lastbilsförare eller bussförare.
320 4 kap. 2 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
321 6 kap. 3 § p. 8-13§, SFS 2012:41, antagen till yrkesutgång antingen lastbilsförare eller bussförare.
322 3 kap. 1a § KKL (1998:488) 3 kap. 3 §, 5 § YKL (2007:1157).
323 6 kap. 4 § p. 1 TSFS 2012:41.
324 Persontransporter med buss får utföras från och med 20 års ålder. Sådana transporter får även utföras från och med 18 års ålder, om
fordonet
– körs utan passagerare, eller
– används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
325 D1 = Buss för max 16 passagerare och max 8 meter fordonslängd.
326 D = Alla bussar oavsett antal passagerare.
317
318
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7.2 Körkortsbehörigheter inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning
anläggningsfordon
Inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon finns det enbart möjlighet
för skolan att erbjuda elever att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter som motsvarar
körkortsbehörighet B.327 Om skolan erbjuder körkortsutbildning för körkortsbehörighet B måste
eleven gå till Trafikverket för att genomföra förarprov.
Målsättningen med bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon är att eleven
ska tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter för att bli anläggningsförare. En av de
kompetenser som en anläggningsförare måste ha är att kunna köra anläggningsfordon i trafik. På
grund av detta kan de skolor som vill, inom ramen för nedanstående kurser erbjuda
körkortsutbildning i syfte att eleven ska kunna framföra en anläggningsmaskin på väg enligt
gällande krav. Samtidigt finns det en möjlighet om skolan erbjuder körkortsutbildning att eleven
examineras genom prov på Trafikverket för körkortsbehörighet B. Förutsättningen är att eleven
har ett körkortstillstånd.
De ämnen och kurser där kunskaper för körkortsbehörighet B kan tillgodogöras för
körkortsbehörighet B är:
•

Anläggningsfordon328; anläggningsförare 1, 200 gymnasiepoäng, anläggningsförare 2,
200 gymnasiepoäng

Tänk på
• Det är en förarutbildning med ett fokus på anläggningsförarrollen.
• Det är frivilligt för skolan att erbjuda eleven körkortsutbildning och det är endast möjligt
för körkortsbehörighet B.329
• Det finns ingen möjlighet att examinera och rapportera eleverna för körkortsbehörighet B
inom programmet, utan förarprovet måste genomföras på Trafikverket (se mer i kapitel 9.
Examination av körkort inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning).
• På bygg och anläggningsprogrammet är det endast inom inriktningen anläggningsfordon
som kunskaper för körkortsbehörighet B får tillgodogöras.330
• Inriktningen anläggningsfordon kan inte påbörjas innan andra året av elevens
gymnasieutbildning.331
• Det är inte möjligt att tillgodogöra sig kunskaper för någon annan körkortsbehörighet
än körkortsbehörighet B inom programmet.
7.3 Körkortsbehörigheter inom introduktionsprogram
Skolan kan erbjuda en elev, under sina studier på ett introduktionsprogram, möjligheten att
samtidigt läsa nationella kurser inom gymnasieskolan exempelvis kurser inom fordons- och
Kommentaren till Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan (SKOLFS
2011:161).
328 SKOLFS 2011:161
329 Kommentaren till Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan (SKOLFS
2011:161).
330 Kommentaren till Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i gymnasieskolan (SKOLFS
2011:161).
331 4 kap. 2 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
327
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transportprogrammet eller bygg- och anläggningsprogrammet. Detta innebär att eleven i vissa fall
kan tillgodogöra sig förarutbildning.
Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Under förutsättning att eleven under sin studietid blir behörig och antagen till fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport kan skolan tillämpa samma regler som för elever inom
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport. Om det visar sig att eleven aldrig når
behörighet till ett nationellt program under sin studietid men ändå har slutfört de kurser som
innehåller förarutbildning kan eleven examineras för körkortsbehörighet B. Förarprov får då
endast ske vid Trafikverket.
Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
Under förutsättning att eleven under sin studietid blir behörig och antagen till bygg- och
anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon kan skolan tillämpa samma regler som
gäller för elever inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon. Med
andra ord kan eleven få möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper för körkortsbehörighet B om
skolhuvudmannen erbjuder detta. Om det visar sig att eleven aldrig når behörighet till ett
nationellt program under sin studietid men ändå läst kurserna anläggningsförare 1, 200
gymnasiepoäng och anläggningsförare 2, 200 gymnasiepoäng inom bygg- och
anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon kan eleven under förutsättning att
skolhuvudmannen erbjuder detta examineras för körkortsbehörighet B. Förarprov får då endast
ske vid Trafikverket.
Tänk på
• En elev som går ett introduktionsprogram kan genomgå nationella kurser inom fordonsoch transportprogrammet, inriktning transport (övningsköra och läsa teori för de olika
körkortsbehörigheterna) under förutsättning att eleven har körkortstillstånd.332
• En elev som går ett introduktionsprogram kan genomföra utbildning tillsammans med
eleverna inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport.
• En elev som går ett introduktionsprogram får inte examineras för körkortsbehörigheter
inom gymnasieskolan.333
• En elev som fyllt 18 år och som går ett introduktionsprogram, kan endast avlägga
förarprov för personbil vid Trafikverket.334
• En elev som går ett introduktionsprogram, och som därefter blir behörig och antagen till
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, får skolan examinera och
rapportera för yrkesförarkompetens och körkortsbehörigheter.335
Ålderskraven i körkortslagen för en elev som inte är inskriven på fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport är:336
•
•
•

18 år för körkortsbehörighet B, C1 och C1E.
21 år för körkortsbehörigheterna C, CE, D1 och D1E
24 år för körkortsbehörigheterna D och DE

4 kap 1 § KKL (1998:488), 7 kap. gymnasieförordningen.
6 kap. 3 § p. 7-9 TSFS 2014:41.
334 3 kap.1 § KKL (1998:488).
335 6 kap. 3 § p. 7-9 TSFS 2014:41.
336 3 kap. 1 § KKL (1998:488).
332
333
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7.4 Körkortsbehörigheter inom gymnasiesärskolan
En gymnasiesärelev har möjlighet att genomföra enstaka kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport om skolan anser att eleven har förutsättningar att
tillgodogöra sig undervisningen och innehar ett körkortstillstånd.
En elev inom gymnasiesärskolan kan inte examineras och rapporteras för olika
körkortsbehörigheter och yrkesförarkompetens, eftersom han eller hon inte är inskriven i
gymnasieskolan. Eleven kan dock gå till Trafikverket och avlägga prov för körkortsbehörighet B
efter genomförd utbildning.
Tänk på
• En elev i gymnasiesärskolan kan genomgå nationella kurser inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport (övningsköra och läsa teori för de olika
körkortsbehörigheterna) under förutsättning att eleven har ett körkortstillstånd.337
• En elev i gymnasiesärskolan kan genomföra utbildning tillsammans med eleverna inom
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport.
• En elev i gymnasiesärskolan får inte examineras för körkortsbehörigheter inom
gymnasieskolan.338
• En elev i gymnasiesärskolan som fyllt 18 år, har möjlighet att avlägga förarprov för
personbil vid Trafikverket.339
Ålderskraven i körkortslagen för en elev som inte är inskriven på fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport är:340
•
•
•

18 år för körkortsbehörighet B, C1 och C1E.
21 år för körkortsbehörigheterna C, CE, D1 och D1E
24 år för körkortsbehörigheterna D och DE

7.5 Körkortsbehörigheter på yrkesförarutbildning inom kommunal
vuxenutbildning
Yrkesförarutbildningen godstransporter
Efter genomförd yrkesförarutbildning, godstransporter, inom kommunal vuxenutbildning, har
eleven möjlighet att bli rapporterad och examinerad för körkortsbehörigheter vid 21 års ålder
under förutsättning att eleven har genomgått förkortad grundläggande yrkesförarkompetens.341
Yrkesförarutbildningen persontransporter
Efter genomförd yrkesförarutbildning, persontransporter, inom kommunal vuxenutbildning, har
eleven möjlighet att bli examinerad och rapporterad för körkortsbehörigheter vid 21 års ålder
under förutsättning att eleven har genomgått förkortad grundläggande yrkesförarkompetens. Då
kan eleven tillämpa undantaget i körkortslagen och rapporteras och examineras för
körkortsbehörighet D (buss) redan vid 21 års ålder, dock med villkorskod 109342på körkortet.343
4 kap. 1 § KKL (1998:488), 9 kap. 4 a § gymnasieförordningen (2010:2039).
6 kap. 3 § p7-9 TSFS 2012:41.
339 3 kap. 1 § KKL (1998:488).
340 3 kap. 1 § KKL (1998:488).
341 3 kap. 1a § KKL (1998:488), 3 kap. YKL (2007:1157).
342
Villkorskod 109 betyder att persontransporter med buss får utföras från och med 23 års ålder. Sådana transporter får även utföras
från och med 21 års ålder, om fordonet används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
343 3 kap. 1a § KKL (1998:488), 3 kap. YKL (2007:1157).
337
338
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Utbildning för olika körkortsbehörigheter är integrerad i de kurser som har tagits fram i samråd
mellan Skolverket och Transportstyrelsen. Dessa kurser omfattar 500 - 600 gymnasiepoäng inom
yrkesförarutbildningarna beroende på om eleven väljer persontransporter eller godstransporter.
Kunskapsmålen för olika körkortsbehörigheter är integrerade i följande ämnen och kurser för
yrkesförare godstransporter: 344
•
•
•

Transportteknik345; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
godstransporter346; godstrafik, 200 gymnasiepoäng,
godshantering347; godshantering – vux, 100 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik348; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.
Kunskapsmålen för olika körkortsbehörigheter är integrerade i följande ämnen och kurser för
yrkesförare persontransporter:349
•
•

Transportteknik350; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
Persontransporter351; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng,

och den valbara kursen
• Transportteknik352; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Tänk på
• Det finns inte några andra möjligheter att examineras och rapporteras för olika
körkortsbehörigheter inom kommunal vuxenutbildning än vad som beskrivs ovan.353
• På en skola som inte har egen förarprövare kan eleven endast examineras för olika
körkortsbehörigheter genom förarprov på Trafikverket.
• Om en elev prövar en kurs enligt Skolverkets regler kan inte skolans förarprövare
examinera för körkortsbehörigheter. Eleven kan endast examineras genom förarprov på
Trafikverket.354
• Det finns inga möjligheter att examinera och rapportera en elev för körkortsbehörigheter
för mer än ett transportslag inom kommunal vuxenutbildning (lastbil alternativt buss).
Med andra ord finns det ingen möjlighet att ”plocka ihop” ett kurspaket för både
godstransporter och persontransporter inom samma utbildning.355
• En förarprövare kan aldrig examinera och rapportera en elev mer än en gång för en
specifik körkortsbehörighet. Om exempelvis eleven blir av med sitt körkort under
6 kap. 3 § p. 10 TSFS 2012:41.
SKOLFS 2010:226.
346 SKOLFS 2010:219.
347 SKOLFS 2010:218.
348 SKOLFS 2010:226.
349 6 kap. 3 § p. 11 TSFS 2012:41.
350 SKOLFS 2010:226.
351 SKOLFS 2010:225.
352 SKOLFS 2010:226.
353 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 2b, p. 3 TSFS 2012:146.
354 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 2b, p. 3, TSFS 2012:146.
355 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 2b, p. 3, TSFS 2012:146.
344
345
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utbildningen måste eleven avlägga ett nytt förarprov. Förarprovet får då endast avläggas
vid Trafikverket.356
Endast för buss
• Under förutsättning att eleven har genomgått grundläggande yrkesförarkompetens inom
en yrkesförarutbildning krävs att eleven fyllt 21 år för att bli rapporterad och examinerad
för yrkesförarkompetens. Då kan eleven tillämpa undantaget i körkortslagen och
examineras för körkortsbehörighet D redan vid 21 års ålder, dock med villkorskod 109 på
körkortet.357
• En elev som genomgår yrkesförarutbildningen bussförare och som är mellan 21 - 23 år,
kan aldrig examineras och rapporteras för en körkortsbehörighet innan han eller hon har
examinerats och rapporterats för yrkesförarkompetens. OBS! Elev som är mellan 21 23 år får villkorskod 109 på körkortet.
• Elev som avslutat sin yrkesförarutbildning kan framföra en buss som kräver
körkortsbehörighet D1.358 I detta fall finns det inga begränsningar utifrån lagen om
yrkesförarkompetens om vilken typ av trafik föraren utför exempelvis sträckans längd,
linjetrafik, skolbuss eller beställningstrafik. När det gäller körkort med villkorskod 109
regleras endast framförandet av bussar som kräver körkortsbehörighet D.359

6 kap. 4 § p. 1 TSFS 2012:41.
Villkorskod 109 betyder att persontransporter med buss får utföras från och med 23 års ålder. Sådana transporter får även utföras
från och med 21 års ålder, om fordonet används för persontransporter i linjetrafik, där linjens längd inte överstiger 50 kilometer.
358 D1 = Buss för max 16 passagerare och max 8 meter fordonslängd.
359 D = Alla bussar oavsett antal passagerare.
356

357
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Kapitel 8. Förarutbildning inom det arbetsplatsförlagda lärandet (apl)
Förarutbildning kan ske inom arbetsplatsförlagt lärande (apl) under vissa förutsättningar.
Det är viktigt att det finns en dokumentation och en återkommande avstämning mellan aplhandledaren och ansvarig yrkeslärare och/eller förarprövare för att kunna förvissa sig om att aplhandledaren har god kännedom om elevens kunskapsnivå och vilka moment som ska prioriteras.
En elev behöver utveckla kunskap och färdigheter inom många olika områden för att kunna
verka i sin framtida roll i yrkeslivet. Till exempel kan läraren, apl-handledaren och eleven löpande
komma överens om vilka moment som ska prioriteras inom elevens apl.
8.1 Apl inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
Elever inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport behöver utveckla kunskaper
och färdigheter inom många olika områden för att kunna verka i sin framtida roll som
yrkesförare.
I de fall som elever får möjlighet att övningsköra inom apl i samband med kommersiella
transporter, med en tung lastbil eller buss, måste följande beaktas:
Enligt körkortsförordningen360 har en elev möjlighet att övningsköra med ett körkortspliktigt eller
traktorkortspliktigt fordon under utbildning på en nationell kurs i gymnasieskolan om den som
övningskör har körkortstillstånd. En förutsättning är att den som har uppsikt över
övningskörningen har giltigt yrkeskompetensbevis för transportslaget.
Det som är viktigt är att det rör sig om en övningskörning som är en del av utbildningen,
övningskörningen har ett tydligt syfte och mål samt är lämplig med tanke på elevens kunskaper
och förmåga.361
Om inte dessa villkor är uppfyllda måste den som övningskör inneha yrkeskompetensbevis för
transportslaget. Om ovanstående förhållande (se rutan ovan) inte kan styrkas finns det risk för att
övningskörningen kan anses bryta mot gällande regler.362 Det finns idag ingen rättspraxis inom
området.
Speciella krav på den som övervakar övningskörningen inom apl (apl-handledare)
För en elev som deltar i arbetsplatsförlagt lärande ska det utses en handledare på arbetsplatsen.
Som handledare får bara den anlitas som har nödvändiga kunskaper och erfarenheter för
uppdraget och som även i övrigt bedöms vara lämplig enligt gymnasieförordningen.363 Utöver
ovanstående krav på apl-handledare som beskrivs ovan finns det speciella krav för den som
övervakar övningskörning enligt körkortsförordningen364 (mer information i kapitel 4.1
Övningskörning inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport).
4 kap. 1 § KKF (1998:980)
Övningskörning eller körträning med lastbil eller buss, inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning, får
ske i de fall där det tydligt framgår att körning är en del centrala innehållet i de nationella kurserna. Dessa kurser
finns listade i 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41. Vidare framgår kraven på förarutbildningens innehåll och
genomförande av Transportstyrelsens kursplan för respektive körkortsbehörighet eller bilagan till förordning om
yrkesförarkompetens. Det är upp till yrkesläraren/förarprövaren och handledaren på apl-platsen som avgör
när/hur/var övningskörning eller körträning är lämpligt att tillämpa utifrån ovanstående krav.
362 Det bör finnas en skriftlig dokumentation där det framgår att skolan och apl-företaget har en överenskommelse
samt att det tydligt framgår att eleven går på en transportutbildning inom gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning.
363 4 kap 14 § Gymnasieförordning (2010:2039).
364 4 kap. 3-4 §§ KKF (1998:980).
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Tänk på
• Körträning enligt körkortslagen anses som övningskörning, så länge eleven inte innehar
ett körkort för tung lastbil eller tung buss.365
• En löpande dialog mellan yrkesläraren, eleven och handledaren förbättrar innehållet och
planeringen av elevens apl. För att underlätta dialogen mellan yrkesläraren, eleven och
handledaren kan elevens tid och utbildningsinnehåll i samband med apl dokumenteras.
Det kan även vara positivt då den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven
och elevens vårdnadshavare om skälen till betyget.366
• En lärare ska även kunna ge varje elev fortlöpande information om framgångar och
utvecklingsbehov i studierna.367
• Övningskörningsskylt med vit text ÖVNINGSKÖR på röd botten med vit ram ska
användas vid övningskörning.368
• Id-handling bör medföras under övningskörning.
• Intyg bör medföras under övningskörning som visar att eleven har rätt att övningsköra
enligt 4 kap. 1 § körkortsförordningen (se mer information nedan under rubriken: Intyg att
medföra under övningskörning).
Intyg att medföra under övningskörning
Intyg bör medföras under övningskörningen som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen. Detta för att underlätta vid en eventuell poliskontroll.
(Detta intyg avser samma intyg som beskrivs i kapitel 4.1 Övningskörning inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport, under rubriken: Förarkort till den digitala färdskrivaren).
8.2 Apl inom bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon
Det är bra om läraren, handledaren och eleven bestämmer löpande vilka moment som ska
prioriteras inom elevens apl. Ett av momenten är att framföra en anläggningsmaskin under
yrkesliknande former med hänsyn till trafiksäkerheten och miljön. Om skolhuvudmannen har
erbjudit eleven möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper och färdigheter motsvarande kraven
för körkortsbehörighet B, har eleven möjlighet att övningsköra med personbil inom sin apl om
läraren och apl-handledaren anser det lämpligt och det är en del av utbildningen (se mer i kapitel 4.
Övningskörning inom gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning).
Tänk på
• För att underlätta dialogen mellan yrkesläraren, eleven och handledaren bör elevens tid
och utbildningsinnehåll i samband med apl dokumenteras. Det kan även vara positivt då
den som har beslutat betyget ska på begäran upplysa eleven och elevens vårdnadshavare
om skälen till betyget.369 En lärare ska även kunna fortlöpande ge varje elev information
om framgångar och utvecklingsbehov i studierna.370

4 kap. 3 § YKL (2007:1157), 2 kap. 5 § YKF (2007:1470), 4 kap. 11 § KKL (1998:488) 4 kap 1-4 §§ KKF
(1998:980).
366 3 kap. 17 § skollagen (2010:800).
367 Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), avsnitt 2.5.
368 1 §, 5 § TSFS 2010:81.
369 3 kap. 17 § skollagen (2010:800).
370 Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), avsnitt 2.5.
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8.3 Apl inom naturbruksprogrammet, alla inriktningar
Det är bra om läraren, handledaren och eleven bestämmer löpande vilka moment som ska
prioriteras inom elevens apl. Ett moment är att framföra exempelvis traktor eller motorredskap
under yrkesliknande former. Inom apl finns det inga hinder för en elev att övningsköra med
exempelvis en skotare, skördare eller traktor om läraren och handledaren anser det som lämpligt
och det är en del av utbildningen (se mer i kapitel 4. Övningskörning inom gymnasieskolan, kommunal
vuxenutbildning).
Tänk på
• För att underlätta dialogen mellan yrkesläraren, eleven och handledaren bör elevens tid
och utbildningsinnehåll i samband med apl dokumenteras. Det kan även vara positivt då
den som har beslutat betyget på begäran ska upplysa eleven och elevens vårdnadshavare
om skälen till betyget.371 En lärare ska även kunna fortlöpande ge varje elev information
om framgångar och utvecklingsbehov i studierna.372
8.4 Apl inom introduktionsprogram
Om en elev inom ett introduktionsprogram läser kurser inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport eller bygg- och anläggning, inriktning anläggningsfordon kan
körkortsutbildning komma i fråga.
Om en elev inom ett introduktionsprogram väljer att läsa kurser inom naturbruksprogrammet,
alla inriktningar kan traktorkortsutbildning komma i fråga.
Om eleven läser kurser ur ovanstående program och inriktningar gäller samma regler som för
elever på respektive program (se mer information i detta kapitel under respektive program).
8.5 Apl inom kommunal vuxenutbildning
Enligt förordning om regionalt yrkesvux ska arbetsplatsförlagt lärande (apl) förekomma i alla
sammanhållna yrkesutbildningar inom regionalt yrkesvux. 373 Hit räknas även
yrkesförarutbildningarna. Omfattningen av apl ska för varje elev vara minst 15 procent av den
sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats. Det är
dock frivilligt för utbildningsanordnaren att erbjuda elever apl inom yrkesförarutbildningarna om
utbildningen endast finansieras med kommunala medel.
Vid apl på yrkesförarutbildningarna inom kommunal vuxenutbildning gäller samma regler som
för elever inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport (se mer information i detta
kapitel under rubriken apl inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport).
Intyg att medföra under övningskörningen
Intyg bör medföras under övningskörningen som visar att eleven har rätt att övningsköra enligt 4
kap. 1 § körkortsförordningen. Detta för att underlätta vid en eventuell poliskontroll.
(Detta intyg avser samma intyg som beskrivs i kapitel 4.6 Övningskörning inom kommunal vuxenutbildning,
under rubriken: Förarkort till den digitala färdskrivaren).

3 kap. 17 § skollagen (2010:800).
Förordning om läroplan för gymnasieskolan (SKOLFS 2011:144), avsnitt 2.5.
373 5 § Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.
371
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Kapitel 9. Examination och rapportering av yrkesförarkompetens och
körkortsbehörigheter inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning

Fordons- och transportprogrammet, inriktning transport och yrkesförarutbildningarna inom
kommunal vuxenutbildning möjliggör examination och rapportering av yrkesförarkompetens och
körkortsbehörigheter.
För att en elev ska kunna examineras och rapporteras så måste han eller hon slutföra ett antal
kurser inom gymnasieskolan eller på en yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning.374
Kurserna som möjliggör examination och rapportering har varit föremål för samråd mellan
Skolverket och Transportsstyrelsen. Kurserna är beskrivna under respektive utbildningsform.
För att examination inom skolans ram ska möjliggöras krävs det att skolan har en anställd
förarprövare.375
Om skolan inte har en förarprövare, kan rapportering ändå ske genom att skolan har en anställd
YKB-utbildningsrapportör som rapporterar genomförd YKB-utbildning för
yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen. Efter skolans rapportering finns möjlighet för eleven
att genomföra kunskapsprov för yrkesförarkompetens samt förarprov för körkortsbehörighet C
alternativt D vid Trafikverket 376
Gymnasieelev som har påbörjat förarprov hos andra provanordnare (Trafikverket, eller
annan gymnasieskola)
En förarprövare inom gymnasieskolan kan inte rapportera förarprov för elev som av något skäl
har påbörjat sitt förarprov (kunskapsprov) för en körkortsbehörighet på Trafikverket. Då måste
eleven fullfölja resterade del av förarprovet (körprov) på Trafikverket. Med andra ord är det inte
möjligt att ”dela upp” ett förarprov för en specifik körkortsbehörighet (kunskapsprov och
körprov) mellan två olika provanordnare. 377
Endast för körkortsbehörighet B
Ett kunskapsprov eller ett körprov för körkortsbehörighet B som är genomfört på Trafikverket,
oavsett om det är godkänt eller underkänt, har en giltighetstid på 2 månader. Så länge som ett
kunskapsprov eller ett körprov är giltigt kan inget nytt förarprov rapporteras av skolans
förarprövare.378
Övriga körkortsbehörigheter
Ett godkänt kunskapsprov för högre körkortsbehörigheter som är genomfört på Trafikverket har
en giltighetstid på 12 mån. Så länge som ett kunskapsprov är giltigt kan inget nytt förarprov
rapporteras av skolans förarprövare.379

6 kap. 3 § p. 8–11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146, 3 kap. 7 § TSFS 2010:36.
Förarprövare inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning är en lärare inom gymnasieskolan som
innehar en lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig inriktning mot
yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare. Läraren måste ha genomgått en grundläggande
utbildning för förarprövare och ha ett förordnande hos Transportstyrelsen för att förrätta förarprov vid aktuell skola.
376 3 kap. TSFS 2010:36 med ändringar i TSFS 2012:146.
377 6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41.
378 5 kap. 2 § TSFS 2012:41.
379 5 kap. 1 § TSFS 2012:41.
374
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Elev inom kommunal vuxenutbildning som har påbörjat förarprov hos andra
provanordnare (Trafikverket eller hos annan utbildningsanordnare inom kommunal
vuxenutbildning)
En förarprövare inom kommunal vuxenutbildning kan inte rapportera förarprov för elev som av
något skäl har påbörjat sitt förarprov (kunskapsprov) för en körkortsbehörighet på Trafikverket.
Då måste eleven fullfölja resterade del av förarprovet (körprov) på Trafikverket. Med andra ord
är det inte möjligt att ”dela upp” ett förarprov för en specifik körkortsbehörighet (kunskapsprov
och körprov) mellan två olika provanordnare. 380
Ett godkänt kunskapsprov för högre körkortsbehörigheter (buss eller lastbil) som är genomfört
på Trafikverket har en giltighetstid på 12 mån. Så länge som ett kunskapsprov är giltigt kan inget
nytt förarprov rapporteras av skolans förarprövare.381
Generella grundkrav för examination och rapportering av yrkesförarkompetens och
körkortsbehörigheter som ska uppfyllas av skolans förarprövare
De generella krav som måste uppfyllas oavsett om det gäller examination och rapportering inom
fordons- och transportprogrammet, inriktning transport eller inom yrkesförarutbildningarna på
gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning utöver att eleven har slutfört kurserna för
aktuell behörighet är följande:
Innan rapportering får ske av yrkesförarkompetens vid gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning av en förarprövare som är anställd på skolan382 ska följande generella krav vara
uppfyllda:
•
•

•
•

Elevens identitet är fastställd.383
Eleven är behörig för och antagen till studier på gymnasieskolan i nationell kurs enligt
8 kap. 3 § lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens, eller
b) är antagen till studier på den kommunala vuxenutbildningen i nationell kurs enligt 8
kap. 3 § lagen om yrkesförarkompetens.
Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som praktiska moment för
yrkesförarkompetens för de transporter utbildningen avsett.
Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av undervisningstiden.384

Innan examination och rapportering av en körkortsbehörighet får göras av en förarprövare som
är anställd vid en gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning ska följande generella krav vara
uppfylla:
•
•

Elevens identitet ska vara fastställd och styrkt genom dokumentation inför varje
rapportering.
Eleven är permanent bosatt i Sverige eller studerar här sedan minst sex månader.

6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41.
5 kap. 1 § TSFS 2012:41.
382 Förarprövaren ska vara anställd vid den gymnasieskola eller den kommunala vuxenutbildningen där
undervisningen bedrivs och undervisa enligt nationellt fastställd ämnesplan vars innehåll har varit föremål för samråd
mellan Statens skolverk och Transportstyrelsen. Det innebär att förarprövaren inte får examinera och rapportera
elever för körkortsbehörigheter och/eller yrkesförarkompetens vid exempelvis annan skola eller utbildning, där han
eller hon är anställd och undervisar.
383 5 kap. 1 § TSFS 2012:146.
384 3 kap. TSFS 2010:36 med ändringar i TSFS 2012:146.
380
381
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•
•
•
•
•
•
•
•

Eleven har intygat att han eller hon inte innehar körkort som har utfärdats i en annan stat
inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Eleven har genomgått föreskriven riskutbildning för behörighet B (i de fall där
examinationen gäller körkortsbehörigheten B).
Elevens kunskaper och färdigheter har kontrollerats med ett provfordon som uppfyller
Transportstyrelsens föreskrivna krav för respektive behörighet.
Eleven har lämnat en ansökan om utfärdande av körkort enligt Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2013:114) om ansökan om körkort på elektronisk väg.
Eleven innehar ett körkortstillstånd för aktuell behörighet.
Det ska finnas dokumentation av elevens utbildning, dess innehåll och hur målen enligt
Transportstyrelsens kursplan för respektive behörighet har uppnåtts.
Eleven har undervisats av förarprövaren i såväl teoretiska som praktiska moment för
aktuell behörighet.
Förarprövaren bör ha deltagit under minst 40 procent av undervisningstiden.385

Skolor som inte har anställda förarprövare
En skolhuvudman som bedriver fordons- och transportprogrammet, inriktning transport
alternativt bedriver yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning, och som inte har en
egen anställd förarprövare, måste kunskapsprov för yrkesförarkompetens och förarprov för olika
körkortsbehörigheter genomföras vid Trafikverket. Kvalitetskraven på utbildningens utformning
och genomförande är detsamma som för skolhuvudmän som har en anställd förarprövare.
Skolhuvudmannen måste alltid ha en YKB-utbildningsrapportör386 som rapporterar slutförd
utbildning för yrkesförarkompetens.
Delprovsexamination
Yrkesförarkompetens
Inom gymnasieskolan (fordons- och transportprogrammet, inriktning transport) och inom
kommunal vuxenutbildning (yrkesförarutbildningarna) har förarprövaren möjlighet att låta
eleverna utföra kunskapsprov, stegvis för yrkesförarkompetens under utbildningens gång.387 Det
kan vara flera förarprövare som genomför kunskapsprov med eleverna. Det som är viktigt är
dock att den förarprövaren som examinerar och rapporterar genomförd utbildning har uppfyllt
Transportstyrelsens krav om att ha deltagit minst 40 procent av utbildningen.388
Utbildningskraven för yrkesförarkompetens i bilagan till förordningen (2007:1470) om
yrkesförarkompetens är integrerade i de kurser som har varit föremål för samråd mellan
Skolverket och Transportstyrelsen (vilka kurser det gäller redogörs under respektive
utbildningsform senare i detta kapitel). Dessa kurser ska vara slutförda och betygen införda i
betygskatalogen före rapportering.
Körkortsbehörigheter
När det gäller examination för olika körkortsbehörigheter får det ske som delprov under
utbildningens gång.
Gemensamt för alla delprov
2-3 kap. TSFS 2012:41.
En YKB- utbildningsrapportör är någon i personalen som är anställd på skolan, och som har ansvar för att
rapportera eleverna till Transportstyrelsen för slutförd utbildning av yrkesförarkompetens. Han eller hon måste vara
godkänd av Transportstyrelsen.
387 2 kap. 7 § YKF (2007:1470).
388 6 kap. 3 § p. 13 TSFS 2012:41.
385
386
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Det finns stora möjligheter för den enskilda förarprövaren att tillsammans med arbetslaget och
eventuellt andra förarprövare på skolan planera hur ovanstående delprov ska gå till och vilka krav
som ställs utifrån varje delprovexamination. Det som tydligt måste framgå för eleven vid varje
tillfälle är att det är en delprovsexamination som ska genomföras. Vidare är det viktigt att eleven
får tydlig information om förutsättningarna för provet samt att eleven får en tydlig återkoppling
om resultatet efter genomfört prov.389
Alla delprovsexaminationer för såväl yrkesförarkompetens som körkortsbehörigheter ska
genomföras av en eller flera förarprövare. Den förarprövaren som examinerar och rapporterar
yrkesförarkompetens eller en körkortsbehörighet måste ha uppfyllt delaktighetskravet att ha
undervisat minst 40 procent av undervisningstiden för aktuell behörighet. Kraven för
examinationer av olika körkortsbehörigheter finns i Transportstyrelsens kursplaner för respektive
körkortsbehörighet.
Transportstyrelsen kommer vid sin tillsyn att vilja se dokumentation om hur skolan har planerat
och genomfört de olika delproven, hur många delprov som genomförts för respektive
behörighet, vilka kunskaper och förmågor som prövats vid varje delprov samt hur detta i sin
helhet motsvarar kraven enligt ovan.
Elevens ansvar vid genomförande av delprovsexamination (körprov)
En elev som genomför ett delprov (körning) har ett eget ansvar för framförandet av fordonet
enligt de grundläggande reglerna som tydliggörs i 1-4 §§ lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott. Samma regler gäller vid genomförande av delprov på skolan tillsammans med
förarprövaren som vid körprov på Trafikverket eller Försvarsmakten. Med andra ord är
bestämmelser om övningskörning inte tillämpliga vid prov. Detta innebär bland annat att
övningskörningsskylten ska tas bort vid delprov. Det är viktigt att delproven speglar verkligheten
på alla sätt och att delprovet mäter den kunskap och förmåga som är avsedd att mätas.390
Förlänga elevens studietid
Gymnasieskolan
Huvudmannen får besluta att undervisningen på ett nationellt program för en elev får fördelas
över längre tid än tre år, om eleven har läst ett reducerat program eller om det med hänsyn till
elevens förutsättningar finns särskilda skäl för det.391 Skolhuvudmannen ska inte förlänga
undervisningen på vilka grunder som helst. Att invänta rätt ålder för att sedan kunna rapportera
körkort eller yrkesförarkompetens kan inte ses som ett särskilt skäl. Det är inte tillåtet att besluta
om att ge eleven en längre tidsfrist utan undervisning (efter det att kursen egentligen enligt
schemat är avslutad) för att eleven till exempel ska få mer tid att läsa inför ett prov.
Kommunal vuxenutbildning
Utbildningsanordnaren får besluta att undervisningen förlängs för en enskild elev om det finns
särskilda skäl för det. Utbildningen ska dock vara sammanhållen och inga studieuppehåll får
ske. Utbildningsanordnaren ska inte förlänga undervisningen på vilka grunder som helst. Att
invänta rätt ålder för att sedan kunna rapportera körkort eller yrkesförarkompetens kan inte ses
som ett särskilt skäl.

Se bilagan till TSFS 2012:61.
3 kap. 12 § KKF (1998:980).
391 9 kap. 7 § Gymnasieförordningen (2010:2039).
389
390
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Dokumentation
En löpande dialog mellan yrkesläraren, eleven och apl-handledaren förbättrar innehållet och
planeringen av elevens utbildning. För att underlätta dialogen mellan yrkesläraren, eleven och aplhandledaren kan elevens tid och utbildningsinnehåll i samband med apl dokumenteras.
Den som har satt betyget på elevens kunskaper ska på begäran upplysa eleven och elevens
vårdnadshavare om skälen till betyget. En lärare ska även fortlöpande ge varje elev information
om framgångar och utvecklingsbehov i studierna.
Transportstyrelsen ställer krav på att förarprövaren ska kunna redovisa, genom dokumentation,
hur eleven har nått målen enligt Transportstyrelsens kursplaner för respektive körkortsbehörighet
samt provfordon/en som använts i samband med delproven.392 Vidare ställs krav på att
förarprövaren dokumenterar elevens stegvisa delprov för yrkesförarkompetens samt kan uppvisa
dokumentation för elevens körträning (minst 20 timmar körträning inom gymnasieskolan och
minst 10 timmar körträning inom kommunal vuxenutbildning).
Betyg och rapportering av yrkesförarkompetens
Betyg ska sättas efter varje avslutad kurs. En kurs anses avslutad när undervisningstiden upphört.
Därmed ska betygsättning ske i anslutning till denna tidpunkt. Betyg anses vara satt när betyget
dokumenteras i betygskatalogen. 393 Regler för hur en betygskatalog ska föras finns i Skolverkets
föreskrifter om betygskatalog.394
I de fall när förordnad förarprövare rapporterat godkänt förarprov och erforderliga kurser är
betygsatta efter detta datum, har förarprövaren brustit i sina rutiner vid rapportering.
Rutiner för betygshantering och betygskataloger ska anpassas så att felrapporteringar inte kan ske.
Enligt 3 kap. 3 § TSFS 2010:36 får förarprövaren rapportera en elev för yrkesförarkompetens
först efter att han eller hon har avlagt godkänt prov. Inom gymnasieskolan och kommunal
vuxenutbildning finns det kurser som har varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen och som ligger till grund för examinering och rapportering av
yrkesförarkompetens. Eftersom det framgår av föreskriften ovan att provet för
yrkesförarkompetens måste vara godkänt innan rapportering sker, jämställs detta med
betygen i de samrådda kurserna. Med andra ord, när en förarprövare i gymnasieskolan eller
kommunal vuxenutbildning rapporterar en elev för yrkesförarkompetens måste eleven ha
uppnått minst betyget E i kurserna.395 Om eleven slutfört dessa kurser och fått betyget F i
någon av kurserna, kan eleven ändå rapporteras för slutförd utbildning till Transportstyrelsen för
att sedan få genomföra prov för yrkesförarkompetens vid Trafikverket.
Tänk på
• Viktigt är att uppfylla grundkraven för examination (se generella grundkrav för
examination och rapportering av yrkesförarkompetens och olika körkortsbehörigheter
tidigare i kapitlet).
• Införa betyg/en i betygskatalogen innan rapportering till Transportstyrelsen sker (gäller ej
körkortsbehörighet B).396

6 kap. 3 § p 5 TSFS 2012:41.
8 kap. 8 § gymnasieförordningen (2010:2039).
394 Skolverkets föreskrifter om betygskatalog (SKOLFS 2011:123) och Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för
vuxenutbildningen (SKOLFS 2012:8).
395 15 kap. 23 § och 20 kap. 36 § skollagen (2010:800).
396 6 kap. 3 § p. 7 TSFS 2012:41.
392
393
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Det är lämpligt att skolan i sin rutin för kvalitetssäkring upprättar en överenskommelse
om att eleven meddelar skolan ifall att körkortstillståndet återkallats.397
Det är viktigt att skolan har tydliga strukturer och rutiner för hur delprovsexaminationer
har gått till och vilka krav som uppnåtts vid varje examination och att detta
dokumenteras.398
Vid varje examination av en behörighet måste eleven skriftligen intyga att de inte innehar
körkort som utfärdats i ett annat EES-land.399
För att få rapportera godkända förarprov digitalt måste ett avtal tecknats mellan
Transportstyrelsen, rektorn och förarprövaren.400
Vid förändringar i anställningsförhållandet för förarprövaren är det rektorn som är
ansvarig för att meddela Transportstyrelsen.
Se fler krav under respektive utbildningsform som beskrivs i detta kapitel.

9.1 Examination av körkort och yrkesförarkompetens inom fordons- och
transportprogrammet, inriktning transport
För att en elev på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport ska kunna examineras
för olika körkortsbehörigheter krävs det att eleven har ett körkortstillstånd för aktuell behörighet,
uppfyllt de generella kraven och slutfört kurserna för aktuell behörighet.401
De kurser som ligger till grund för de olika behörigheterna och som eleven måste ha slutfört för
att kunna examineras när det gäller yrkesutgången lastbilsförare:
För körkortsbehörighet B de kursmål i nedanstående kurser som speglar Transportstyrelsens
kursplan B402
För körkortsbehörighet C alt. C1 och yrkesförarkompetens (280 tim.)
• Fordons- och transportbranschen403; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
• Fordonsteknik404; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
• Transportteknik405; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
• Godshantering406; maskinell godshantering, 200 gymnasiepoäng,
Godstransporter407; godstrafik, 200 gymnasiepoäng, godstransporter – specialisering, 100
gymnasiepoäng,
För körkortsbehörighet CE alt. C1E
• Transportteknik408; fordonskombinationer – godstransporter, 200 gymnasiepoäng.

4 kap. KKL (1998:488).
3 kap. 13 § KKF (1998:980), 2 kap. 7 § YKF (2007:1157).
399 6 kap. 3 § p. 3 TSFS 2012:41.
400 2 kap. 2 § TSFS 2012:61.
401 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
402 TSFS 2011:20.
403 SKOLFS 2010:216.
404 SKOLFS 2010:217.
405 SKOLFS 2010:226.
406 SKOLFS 2010:218.
407 SKOLFS 2010:219.
408 SKOLFS 2010:226.
397
398
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De kurser som ligger till grund för de olika behörigheterna och som eleven måste ha slutfört för
att kunna examineras när det gäller yrkesutgången bussförare:
För körkortsbehörighet D alt. D1och yrkesförarkompetens (280 tim.)
• Fordons- och transportbranschen409; fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden, 200 gymnasiepoäng,
• Fordonsteknik410; fordonsteknik – introduktion, 200 gymnasiepoäng,
• Transportteknik411; yrkestrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, yrkestrafik 1b, 300
gymnasiepoäng,
• Persontransporter412; persontrafik 1a, 200 gymnasiepoäng, persontrafik 1b, 200
gymnasiepoäng, persontransporter – specialisering, 100 gymnasiepoäng.
För körkortsbehörighet DE alt. D1E
• Transportteknik413; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Tänk på
• En elev kan endast examineras för körkortsbehörigheterna C, CE alternativt D, DE
inom sin gymnasieutbildning (2 500 gymnasiepoäng). Med andra ord är någon form av
kombinationsutbildning inte tillåten414 (se mer i kapitel 3, underrubrik 3.1. Examination av
yrkesförarkompetens eller för körkortsbehörigheter för fler än ett transportslag).
• Om en elev av någon anledning inte läser kursen fordonskombinationer inom sin
gymnasieutbildning kan han eller hon genomföra förarprov på Trafikverket efter avslutad
gymnasieutbildning för körkortsbehörighet CE alternativt DE.415
• Yrkesförarkompetensen måste rapporteras först och därefter körkortsbehörigheter (gäller
ej körkortsbehörighet B).
• En elev på fordons- och transportprogrammet, inriktning transport, har rätt att fullfölja
sin utbildning även efter det att han eller hon har fyllt 20 år. Om en elev återintas till
utbildningen,416 alltså om eleven har avslutat sina studier innan utbildningen är slutförd
och antas till utbildningen igen, då gäller de generella ålderskraven i skollagen.417 Då
hänvisas eleven till kommunal vuxenutbildning.
9.2 Examination av körkort och yrkesförarkompetens inom kommunal
vuxenutbildning
För att en elev inom yrkesförarutbildningarna godstransporter eller persontransporter ska kunna
examineras för olika körkortsbehörigheter krävs det att eleven har ett körkortstillstånd för aktuell
behörighet, uppfyllt de generella kraven och slutfört kurserna för aktuell behörighet.418
De kurser som ligger till grund för de olika behörigheterna och som eleven måste ha slutfört för
att kunna examineras när det gäller yrkesförarutbildningen godstransporter:
SKOLFS 2010:216.
SKOLFS 2010:217.
411 SKOLFS 2010:226.
412 SKOLFS 2010:225.
413 SKOLFS 2010:226.
414 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41.
415 3 kap. 1a § KKL (1998:488).
416 7 kap. 10 § gymnasieförordningen (2010:2039).
417 15 kap. 5 § skollagen (2010:800).
418 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
409
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För körkortsbehörighet C alt C1 och yrkesförarkompetens (140 tim.)
• Transportteknik419; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
• Godstransporter420; godstrafik, 100 gymnasiepoäng,
• Godshantering421; godshantering – vux, 200 gymnasiepoäng,
För körkortsbehörighet CE alt C1E
• Transportteknik422; fordonskombinationer – godstransporter, 100 gymnasiepoäng.
De kurser som ligger till grund för de olika behörigheterna och som eleven måste ha slutfört för
att kunna examineras när det gäller yrkesförarutbildningen persontransporter:
För körkortsbehörighet D alt D1och yrkesförarkompetens (140 tim.)
• Transportteknik423; yrkestrafik – vux, 300 gymnasiepoäng,
• Persontransporter424; persontrafik – vux, 200 gymnasiepoäng,
För körkortsbehörighet DE alt D1E
• Transportteknik425; fordonskombinationer – persontransporter, 100 gymnasiepoäng.
Tänk på
• En elev kan endast examineras för körkortsbehörigheterna C, CE alternativt D, DE
inom sin kommunala vuxenutbildning. Med andra ord är någon form av
kombinationsutbildning inte tillåten426 (se mer i kapitel 3, underrubrik 3.1. Examination av
yrkesförarkompetens eller för körkortsbehörigheter för fler än ett transportslag).
• Yrkesförarkompetens inom kommunal vuxenutbildning motsvarar 140 timmars
grundutbildning enligt lagen om yrkesförarkompetens.
• Inom kommunal vuxenutbildning är det inte möjligt att rapportera en elev för
yrkesförarkompetens när eleven är under 21 år. Skälet till detta är att utbildningens längd
är anpassad för en förkortad grundutbildning för yrkesförarkompetens.427

SKOLFS 2010:226.
SKOLFS 2010:219.
421 SKOLFS 2010:218.
422 SKOLFS 2010:226.
423 SKOLFS 2010:226.
424 SKOLFS 2010:225.
425 SKOLFS 2010:226.
426 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41.
427 3 kap. 4 §, 6 § YKL (2007:1157), 6 kap. 3 § p. 10-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 3 TSFS 2012:146.
419
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Kapitel 10. Prövning av kurs inom gymnasieutbildning och kommunal
vuxenutbildning i samband med förarutbildning
Gymnasieskolan
En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser
och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har
fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.428
Prövning för den som inte är elev i gymnasieskolan
Den som inte är elev i gymnasieskolan men som vill ha betyg därifrån har rätt att genomgå
prövning i alla kurser som får finnas på ett nationellt program utom de kurser som bara får
anordnas på vissa utbildningar. Rätten gäller också gymnasiearbetet.429
Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller
gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.430
Kommunal vuxenutbildning
Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att
genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Detta gäller även den
som tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet.
Prövning får bara göras hos en huvudman som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller
gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser431
Särskilda regler när det gäller prövning av kurser inom fordons- och transportprogrammet, inriktning transport och på yrkesförarutbildning inom kommunal
vuxenutbildning
När det gäller de kurser som har varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen432 och som ligger till grund för examination för yrkesförarkompetens och
körkortsexaminationer finns det speciella regler som är viktigt att känna till.
Förarprövaren bör ha deltagit minst 40 procent av elevens undervisningstid
När en elev prövar en kurs/kurser som ligger till grund för en körkortsbehörighet och
yrkesförarkompetens är examination och rapportering av körkortsbehörigheter eller
yrkesförarkompetens endast möjlig när förarprövaren har undervisat eleven teoretiskt och
praktiskt motsvarande minst 40 procent av elevens undervisningstid (avser normal studietid).433
Om kraven i ovanstående fall inte är uppfyllda kan förarprövaren endast rapportera genomförd
grundutbildning för yrkesförarkompetens till Transportstyrelsen. Det innebär att eleven i detta
fall ges möjlighet att avlägga kunskapsprov för yrkesförarkompetens samt därefter förarprov för
körkortsbehörighet C alt. CE eller D alt. DE på Trafikverket.

8 kap. 24 § gymnasieförordningen (2010:2039).
8 kap. 25 § första stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
430 8 kap. 25 § andra stycket gymnasieförordningen (2010:2039).
431 20 kap. 40 § skollagen (2010:800).
432 6 kap. 3 § p. 8-11 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 2 a TSFS 2010:36.
433 6 kap 3 § p. 13 TSFS 2012:41, 3 kap. 5 § p. 4 TSFS 2010:36.
428
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Skolor som endast har YKB-utbildningsrapportör434
YKB-utbildningsrapportören kan i samband med prövning av kurs/kurser som ligger till grund
för yrkesförarkompetens rapportera genomförd grundutbildning till Transportstyrelsen (under
förutsättning att alla kurser är betygsatta). Det innebär att eleven i detta fall ges möjlighet att
avlägga kunskapsprov för yrkesförarkompetens på Trafikverket.
En individ som inte är antagen till fordons- och transportprogrammet, inriktning transport eller
till yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning kan pröva kurs/kurser som har varit
föremål för samråd mellan Skolverket och Transportstyrelsen enligt skolans regelverk men kan
inte tillgodogöra sig körkortsbehörigheter eller rapporteras för yrkesförarkompetens enligt
Transportstyrelsen regelverk.435

En YKB- utbildningsrapportör är någon i personalen som är anställd på skolan, och som har ansvar för att
rapportera eleverna till Transportstyrelsen för slutförd utbildning av yrkesförarkompetens. Han eller hon måste vara
godkänd av Transportstyrelsen. Behörigheten till tjänsten att verka som YKB-utbildningsrapportör är personlig.
Behörigheten är giltig om utbildningsanordnaren bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola eller kommunal
vuxenutbildning enligt Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om nationell fastställd kurs som varit föremål för samråd
mellan Skolverket och Transportstyrelsen.
435 TSFS 2012:41, TSFS 2010:36, TSFS 2012:61.
434
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Kapitel 11. Elevens kostnader i samband med yrkesförarutbildning
I skollagen anges att utbildningen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska vara avgiftsfri för
eleverna. Eleven ska utan kostnad ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som
behövs för en tidsenlig utbildning.436 I skollagen anges även att utbildningen inom kommunal
vuxenutbildning ska vara avgiftsfri för eleverna. Det får dock förekomma enstaka inslag som kan
medföra en obetydlig kostnad för eleverna.437
Elevens kostnader inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
I gymnasieskolan får huvudmannen dock besluta att eleverna ska hålla sig med enstaka egna
hjälpmedel. I verksamheten får också förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig
kostnad för eleverna.
Om det i en kurs finns obligatoriska inslag som är en förutsättning för att eleven ska kunna
genomföra sin gymnasieutbildning måste skolhuvudmannen, enligt huvudregeln om avgiftsfri
utbildning, stå för dessa kostnader exempelvis läkarundersökning eller synundersökning som ska
bifogas till ansökan för körkortstillstånd samt kostnaden för ett körkortstillstånd.
Om eleven får sitt körkortstillstånd återkallat under utbildningens gång, t.ex. på grund av
fortkörning, olovlig körning eller av annat skäl, uppstår det en situation där eleven per automatik
inte kan tillgodogöra sig alla delar i utbildningen under den tid eleven saknar giltigt
körkortstillstånd. Om det är skolan eller eleven som ska stå för kostnaden för ett nytt
körkortstillstånd, är inte reglerat på annat sätt än att utbildningen ska vara avgiftsfri i enlighet med
skollagen.438
När det gäller eventuella avgifter för förarprov på Trafikverket för olika körkortsbehörigheter
eller kunskapsprov för yrkesförarkompetens så får det betraktas som frivilligt av skolan att betala
avgifterna för eleven. Eleven kan inte kräva att skolan bekostar detta. Det är viktigt att eleven är
informerad om vad som gäller innan han eller hon påbörjar sin utbildning så att det inte
föreligger några oklarheter.
Elevens kostnader inom kommunal vuxenutbildning
Huvudmannen får bestämma att böcker och andra lärverktyg, som varje elev har för eget bruk
och får behålla som sin egendom, ska anskaffas av eleverna själva eller erbjudas mot avgifter som
högst motsvarar huvudmannens anskaffningskostnader. Lärverktyg som används i utbildningen
ska i övrigt tillhandahållas utan kostnad för eleverna. Avgifter får heller inte tas ut i samband med
ansökan om plats.439
När det gäller eventuella avgifter för förarprov på Trafikverket för olika körkortsbehörigheter
eller kunskapsprov för yrkesförarkompetens så får det betraktas som frivilligt av skolan att betala
avgifterna för eleven. Eleven kan inte kräva att skolan bekostar detta. Det är viktigt att eleven är
informerad om vad som gäller innan han eller hon påbörjar sin utbildning så att det inte
föreligger några oklarheter.

15 kap. 17 § och 18 kap. 17 § skollagen (2010:800).
20 kap. 7 § skollagen (2010:800).
438 15 kap. 17 § skollagen (2010:800).
439 20 kap. 7 § skollagen (2010:800).
436
437
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Definitioner
Utdrag ur:
Körkortslag

(1998:488):

Beteckning

Körkortsbehörighet

AM

Moped klass I

B

Personbil med totalvikt av högst 3,5 ton och lätt lastbil samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1

Tung lastbil med totalvikt av högst 7,5 ton och personbil med totalvikt över 3,5
men inte 7,5 ton samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till sådan bil.

C1E

Bil som omfattas av behörighet C1 eller B och ett eller flera släpfordon som är
kopplade till sådan bil om bilens och släpfordonens sammanlagda totalvikt inte
överstiger 12 ton.

C

Tung lastbil och personbil med totalvikt över 3,5 ton samt enbart ett lätt
släpfordon som är kopplat till sådan bil.

CE

Bil som omfattas av behörighet C samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt, som
är kopplade till sådan bil.

D1

Buss som är försedd med högst 16 sittplatser utöver förarplatsen och vars längd
inte överskrider åtta meter samt enbart ett lätt släpfordon som är kopplat till
sådan buss.

D1E

Buss som omfattas av behörighet D1 samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt,
som är kopplade till sådan buss.

D

Buss oavsett antal sittplatser och längd samt enbart ett lätt släpfordon som är
kopplat till sådan buss.

DE

Buss som omfattas av behörighet D samt ett eller flera släpfordon, oavsett vikt,
som är kopplade till sådan buss.

Yrkestrafiklag (2012:210):
Linjetrafik

Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som är tidtabellsbunden och där
ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare för sig. En förutsättning är
vidare att trafiken inte ingår som ett led i ett sammanhängande arrangemang, där
huvudsyftet är ett annat än själva transporten.

Beställnings- Sådan yrkesmässig trafik för persontransporter med buss som inte är linjetrafik.
trafik
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Lag om yrkesförarkompetens (2007:1157):
Godstransporter

Körningar på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten C1,
C1E, C eller CE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen (1998:488) och som sker med
gods

Persontransporter

Körningar på väg i Sverige med fordon som kräver körkortsbehörigheten D1,
D1E, D eller DE enligt 2 kap. 5 § körkortslagen och som sker med passagerare
Med gods- eller persontransporter avses också körningar som sker utan gods eller
passagerare om körningen utgör ett led i sådana transporter.

4 kap. Grundläggande kompetens
Utbildning
1§
En förare förvärvar grundläggande kompetens genom att delta i grundutbildning
hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap.
Grundutbildningen ska uppgå till 280 timmar och avslutas med prov.
2§

En förare kan förvärva grundläggande kompetens genom att delta i en förkortad
grundutbildning hos den som får bedriva utbildning enligt 8 kap. (snabbförvärvad
grundläggande kompetens).
Grundutbildningen ska uppgå till 140 timmar och avslutas med prov.

Förordning om yrkesförarkompetens (2007:1157):
2 kap. Grundläggande kompetens
Utbildning
1§
Grundutbildningen ska omfatta de ämnen och avse de mål som anges i bilagan.
2§
En grundutbildning som uppgår till 280 timmar ska omfatta minst 20 timmars
körträning.
3§
En grundutbildning som uppgår till 140 timmar ska omfatta minst tio timmars
körträning.
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Förtydligande
Förarprövare
Förarprövare inom gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning är en lärare som innehar en
lärarexamen enligt högskoleförordningen (1993:100) med huvudsaklig inriktning mot
yrkesförarutbildning, naturbruksteknik eller anläggningsförare. Läraren är anställd vid
gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och undervisar enligt nationellt fastställd
ämnesplan vars innehåll har varit föremål för samråd mellan Skolverket och Transportstyrelsen.
Läraren har genomgått en grundläggande utbildning för förarprövare och innehar ett
förordnande hos Transportstyrelsen för att förrätta förarprov vid aktuell skola.440
YKB-utbildningsrapportör
För gymnasieskolor eller kommunal vuxenutbildning, som saknar egen förarprövare, är det
skolhuvudmannens ansvar att utse en rapportör (kallas YKB-utbildningsrapportör). YKButbildningsrapportören måste vara anställd av skolhuvudmannen på den skola (skolenhet) inom
den utbildning där rapportering av yrkesförarkompetens sker. Tjänsten är i första hand
administrativ och YKB-utbildningsrapportören måste ha ett avtal med Transportstyrelsen för att
kunna rapportera elever för genomförd yrkesförarkompetensutbildning.441 Skolhuvudmannen har
ett ansvar för att den som verkar som YKB-utbildningsrapportör har kunskaper inom
rapportering om genomgången grundutbildning för yrkesförarkompetens vid gymnasieskola eller
kommunal vuxenutbildning.442
Övningskörning
Övningskörning avser en körning av fordon, där eleven kör under handledning, som syftar till
utbildning för en specifik körkortsbehörighet.443
Körträning
Körträning avser träning i rationell körning med beaktande av säkerhetsbestämmelserna. Med
andra ord är denna körträning mer avancerad än grundkravet för körkortsbehörighet C eller D.444

TSFS 2012:61.
Behörigheten till tjänsten att verka som YKB-utbildningsrapportör är personlig. Behörigheten är giltig om
utbildningsanordnaren bedriver yrkesförarutbildning vid gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning enligt
Skolverkets föreskrifter (SKOLFS) om nationell fastställd kurs som varit föremål för samråd mellan Skolverket och
Transportstyrelsen.
442 3 kap. TSFS 2010:36 och 3 kap. 2012:146.
443 4 kap. 1-4 §§ KKF (1998:980).
444 P. 1-1.6 bilagan till förordning (2007:1470) om yrkesförarkompetens.
440
441
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Regelverk som berörs i detta stödmaterial
Lagar
SFS 1998:488

Körkortslag (KKL).

SFS 2007:1157

Lag om yrkesförarkompetens (YKL).

SFS 2010:800

Skollag.

Förordningar
SFS 1998:980

Körkortsförordning (KKF).

SFS 2004:865

Förordning om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

SFS 2007:1470

Förordning om yrkesförarkompetens (YKF).

SFS 2010:2039

Gymnasieförordning.

SFS 2011:1108

Förordning om vuxenutbildning.

SFS 2016:937

Förordning om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.

SKOLFS 2011:144

Förordning om läroplan för gymnasieskolan.

SKOLFS 2012:101

Förordning om läroplan för vuxenutbildning.

Förarbeten
Prop. 1981/82:81

Om riktlinjer för det framtida trafiksäkerhetsarbetet m.m.

Prop. 1990/91:85

Växa med kunskap om gymnasieskolan och vuxenutbildning.

Prop. 2011/12:50

En gymnasiesärskola med hög kvalitet.

Skolverkets föreskrifter
SKOLFS 2010:41

Skolverkets föreskrifter om kurser för fordons- och transportprogrammet.

SKOLFS 2010:216

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordons- och
transportbranschen i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå.

SKOLFS 2010:217

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet fordonsteknik i
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2010:218

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2010:219

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godstransporter i
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
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SKOLFS 2010:225

Skolverkets föreskrifter om ämnesplaner för ämnet persontransporter i
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2010:226

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet godshantering i
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
Skolverkets föreskrifter om betygskatalog.

SKOLFS 2011:123
SKOLFS 2011:161

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet anläggningsförare i
gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

SKOLFS 2012:8

Skolverkets föreskrifter om betygskatalog för vuxenutbildning.

Transportstyrelsens och Vägverkets föreskrifter
TSFS 2012:41

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov,
gemensamma bestämmelser. Ändringar (TSFS 2013:61).

TSFS 2012:50

Transportstyrelsens förskrifter och allmänna råd om kunskapsprov för
traktorkort.

TSFS 2012:61

Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov.

TSFS

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörigheterna:
TSFS 2011:20 B,
TSFS 2011:22 C1 och C, TSFS 2011:23 C1E och CE,
TSFS 2011:24 D1 och D, TSFS 2011:25 D1E och DE.

TSFS

Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörigheterna: TSFS 2012:43
B, TSFS 2012:46 C1 och C, TSFS 2017:117 C1E och CE, TSFS 2012:48 D1
och D, TSFS 2017:118 D1E och DE.

TSFS 2010:36

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om prov för
yrkesförarkompetens. Ändringar (TSFS 2010:95, 2011:77 och 2012:146).

TSFS 2010:81

Transportstyrelsens föreskrifter om skylt vid övningskörning och körträning
samt uppsikt över övningskörning vid trafikskola.

TSFS 2013:114

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan om körkort på elektronisk väg.

TSFS 2015:43

Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom vägtrafikområdet.

TSFS 2013:117

Transportstyrelsens föreskrifter om ansökan och utfärdande av
färdskrivarkort.
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Ansökan för att bli förarprövare eller rapportör för
yrkesförarkompetens
Sök regler för vägtrafik
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-vag/
Ansökan för förordnande som förarprövare
Ansökan som förarprövare vid gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning på
gymnasial nivå.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/foretag-och-sjukvard/forordnande-attforratta-forarprov/
Ansökan för att bli YKB-utbildningsrapportör
Ansökan som YKB-utbildningsrapportör vid gymnasieskolan eller kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå.

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/
Ansökan om anslutning till Transportstyrelsens internettjänst för rapportering av
genomförd utbildning för yrkesförarkompetens
http://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/blanketter/vag/yrkestrafik/ovriga/bv131
51_ansokan_rapportering_ykb.pdf
Övrigt via webben
Information om körkort etc:
http://www.transportstyrelsen.se

Länk till regelsamling för gymnasieskolor och den kommunala vuxenutbildningen
https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/vag/korkort/foretag/gymnasieskoloroch-kommunal-vuxenutbildning/regelsamling-gym-vux-tstt-2017-38832018-02-122.pdf
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